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Sodni register

CELJE

Rg-100304
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02134 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MILTEX, izdelava predme-
tov iz plastičnih mas, izvozno – uvozno
podjetje, d.o.o., Tepanje 59, Slovenske
Konjice, sedež: Tepanje 59, 3210 Slo-
venska Konjice, pod vložno št.
1/01402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5421187
Firma: MILTEX, izdelava predmetov iz

plastičnih mas, izvozno – uvozno pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana firma: MILTEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanoviteljica: Šibanc Milena, Sloven-

ske Konjice, Tepanje 56, vstop 16. 3.
1993, vložek 1,583.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šibanc Ivan Jožef, Slovenske Konji-
ce, Tepanje 59, razrešen 3. 5. 1994 kot
pomočnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0125 Reja drugih živali;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1531 Prede-
lava in konzerviranje krompirja; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje

in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-105989
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02461 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ELTAH, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Petrovče 45, Pe-
trovče, sedež: Petrovče 45, 3301 Pe-
trovče, pod vložno št. 1/03336/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo

firme, družbenikov, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5615038
Firma: HADOLIN in drugi, d.n.o., stori-

tveno in trgovsko podjetje, Petrovče 45,
Petrovče

Skrajšana firma: HADOLIN in drugi,
d.n.o., Petrovče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Brodnik Mira, Celje, Ul.
Bratov Vošnjakov 18, vstop 16. 5. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Hadolin Andrej, Petrovče, Petrovče
45, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 16. 5.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hadolin Andrej, razrešen 16. 5. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Brodnik Mira,
imenovana 16. 5. 1994, je izvzeta od za-
stopanja.

Rg-106777
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04324 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HUNTTEX, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Velenje, Konovska 6, sedež:
Konovska 6, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/05503/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5805813
Osnovni kapital: 2,685.750 SIT
Ustanovitelj: Zamrnik Franc, Velenje, Ko-

novska 6, vstop 11. 2. 1993, vložek
2,685.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
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procesno krmiljenje; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18, druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro G/52.488,
družba opravlja vse, razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro K/74.14, družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-106796
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04609 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AQUA, turizem in go-
stinstvo, d.o.o., Dečkova 25a, Celje, se-
dež: Dečkova 25a, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06005/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5853150
Osnovni kapital: 1,666.623 SIT
Ustanoviteljica: Blatnik Zvonka, Celje,

Dečkova 25a, vstop 1. 7. 1993, vložek
1,666.623 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
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no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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 pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G/52.488, druž-
ba opravlja vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti pod šifro K/74.12, družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-106926
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01556 z dne 21. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122797
Firma: VEZAJ IN VEZAJ, gradbeniš-

tvo, d.n.o., Velenje, Vojkova 12a
Skrajšana firma: VEZAJ IN VEZAJ,

d.n.o., Velenje, Vojkova 12a
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Vojkova 12a
Ustanovitelja: Vezaj Ashim in Vezaj Xha-

vit, oba iz Prizrena, Muradem, vstopila
20. 12. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vezaj Ashim, imenovan 20. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ve-
zaj Xhavit, imenovan 20. 12. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in

aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

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

Rg-107761
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04469 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PBS, d.o.o., proizvodnja,
storitve, industrijska elektronika, proce-
sni sistemi in inžiniring, Mozirje, Nove
trate 46, sedež: Nove trate 46, 3330
Mozirje, pod vložno št. 1/04332/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5629764
Osnovni kapital: 1,880.055 SIT
Ustanovitelj: Podlinšek Blaž, Mozirje, No-

ve trate 46, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,880.055 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956

Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 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; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-107813
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03743 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa WYATT, izdelava notranje
opreme, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinj-
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ska 4, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/05522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5765803
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanoviteljica: Danojevič Živka, Ljubno

ob Savinji, Okonina 24, vstop 15. 3. 1993,
vložek 1,502.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba ne sme opravljati revi-
zijskih dejavnosti.

Rg-109933
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04619 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SITRA, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, informatiko, notranjo
trgovino in tehnično-ekeonomsko sve-
tovanje, d.o.o., Šmatevž 4a, Gomilsko,
sedež: Šmatevž 4a, 3303 Gomilsko,
pod vložno št. 1/02874/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža in družbenika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5518237
Firma: SITRA, proizvodnja, storitve, tr-

govina, svetovanje, d.o.o., Gomilsko
Skrajšana firma: SITRA, d.o.o., Gomilsko
Sedež: 3303 Gomilsko, Gomilsko 10a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Rančigaj Franc, izstop

15. 4. 1995; Rančigaj Marija, Gomilsko,
Gomilsko 10a, vstop 8. 3. 1991, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rančigaj Marko, Rančigaj Mitja, Rančigaj
Majda in Rančigaj Majda, vsi z Gomilskega,
Gomilsko 10a, vstopili 15. 4. 1995, vložili
po 187.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in goril-
nikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
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Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-109937
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04735 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GORA, podjetje za založ-
ništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Ulica
XIV. divizije 24, Rogaška Slatina, sedež:
Ulica XIV. divizije 24, 3250 Rogaška Sla-
tina, pod vložno št. 1/03173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5530784
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Kene Martin, Rogaška Sla-

tina, Ratanska vas 18, vstop 31. 10. 1991,
vložek 750.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kučan Vladimir, Rogaška Slatina,
Ulica Kozjanskega odreda 23, vstop
31. 10. 1991, vložek 750.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kene Martin, imenovan 23. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih 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 pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 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; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-109975
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02909 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AFIRMA, Družba za založ-
ništvo, organiziranje izobraževanja, po-
sredovanje v blagovnem prometu, po-
slovno svetovanje, d.o.o., Celje, sedež:
Razgledna ulica 6, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00837/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in z novimi vložki
in spremembo ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5534267
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Hudnik Milan, vložek

1,278.500 SIT in Hudnik Zdenka, vložek
278.500 SIT, oba iz Celja, Razgledna ulica
6, vstopila 5. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 26210 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 8042 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-109998
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03568 z dne 28. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CRI CELJE, podjetje za po-
klicno usposabljanje in zaposlovanje in-
validov, d.o.o., Ipavčeva 6, Celje, sedež:
Ipavčeva 6, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5057108
Firma: CRI CELJE, podjetje za poklic-

no usposabljanje in zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., Oblakova 34, Celje

Skrajšana firma: CRI CELJE, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Oblakova 34

Rg-110001
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04185 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MELES, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Doboj-
ska 45, Celje, sedež: Dobojska 45, 3000
Celje, pod vložno št. 1/06283/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5876249
Osnovni kapital: 1,776.400 SIT
Ustanovitelja: Jazbec Bogdan in Jazbec

Vera, oba iz Celja, Dobojska 45, vstopila
29. 3. 1993, vložila po 888.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jazbec Vera, razrešena 20. 12.
1994 kot pomočnica direktorja.
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Rg-110002
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04317 z dne 30. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SFIRA, podjetje za finanč-
ne in računovodske storitve, d.o.o, Ro-
gaška Slatina, Sončna 7, sedež: Sončna
7, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, družbenikov, za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5653916
Firma: SFIRA – ŠRIMPF IN DRUGI, ra-

čunovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SFIRA – ŠRIMPF IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Šrimpf Karmen, Rogaška

Slatina, Sončna 7, izstopila iz d.o.o. in vsto-
pila v d.n.o. 29. 12. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Šrimpf
Franc, Rogaška Slatina, Sončna 7, vstop
29. 12. 1994, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šrimpf Karmen, razrešena 29. 12.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Šrimpf
Franc, imenovan 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1997:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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 ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni 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; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G/52.488 družba opravlja vse, razen
trgovine na drobno z orožjem in strelivom;
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K/74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-110008
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03962 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PRI ŠTERNU, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Rogaška Slatina, Kidri-
čeva 22, sedež: Kidričeva 22, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/05944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5800706
Firma: PRI ŠTERNU, gostinstvo in tr-

govina, d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: PRI ŠTERNU, d.o.o.,

Rogaška Slatina
Osnovni kapital: 1,551.683 SIT
Ustanovitelj: Gubenšek Ivan, Rogaška

Slatina, Kidričeva 22, vstop 9. 6. 1993, vlo-
žek 1,551.683 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-110013
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00397 z dne 9. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE DA
UGO CALZATURE – MODA, d.o.o., Savi-
nova 2, Celje, sedež: Savinova 2, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02939/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5499992
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Erlih Nada, razrešena 6. 4. 1995;
direktorica Iršič Anita, Škofja vas, Arclin 10,
imenovana 6. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-110059
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00249 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MILTEX, izdelava predme-
tov iz plastičnih mas, izvozno-uvozno
podjetje, d.o.o., sedež: Tepanje 59,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5421187
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:

9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-110065
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03255 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa USNJE PIRELI, podjetje
za proizvodnjo in trgovino usnjenih iz-
delkov, Šoštanj, Aškerčeva 11, sedež:
Aškerčeva 11, 3325 Šoštanj, pod vlož-
no št. 1/01353/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, družbenikov, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5532779
Firma: PIRELI, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Šoštanj
Skrajšana firma: PIRELI, d.o.o., Šoštanj
Osnovni kapital: 3,651.800 SIT
Ustanovitelj: Rotovnik Peter, izstop

16. 5. 1994; Pirečnik Rudi, Šoštanj, Ašker-
čeva 11, vstop 22. 1. 1990, vložek
3,651.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-

jo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-110716
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04184 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SINTEZA Lining, inženiring
s področja tesnilne tehnike, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Lava 42, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/02472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benika in sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5458943
Sedež: 3000 Celje, Kidričeva 3
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Ustanovitelja: Pernovšek Igo, Celje, Pr-

vomajska 23, vstop 27. 12. 1990, vložek
1,146.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fras Bojan, Celje, Opekarniška 8b, vstop
27. 12. 1990, vložek 764.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vetrih-Hunski Anica,
izstop 1. 12. 1994.

Rg-110727
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03880 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa HAL COM, d.o.o., Podjetje
za inženiring na področju telekomuni-
kacij, Podčetrtek, sedež: Slake n.h.,
3254 Podčetrtek, pod vložno št.
1/03583/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5566371
Osnovni kapital: 3,920.000 SIT
Ustanovitelji: Hohnjec Martin, Podčetr-

tek, Sopote 14, vstop 3. 3. 1992, vložek
1,308.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pintar Bojan, Celje, Ul. heroja Lacka 13,
vstop 3. 3. 1992, vložek 1,306.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ravljen Robert,
Šentjur, C. Miloša Zidanška 10a, vstop 3. 3.
1992, vložek 1,306.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110729
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02481 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa FIT AM, Vse za zdravo telo,
d.o.o., Velenje, Gubčeva 5, sedež: Gub-

čeva 5, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
ča z novimi vložki in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5851181
Firma: FIT AM VSE ZA ZDRAVO TELO,

d.o.o.
Skrajšana firma: FIT AM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,014.626,50 SIT
Ustanovitelj: Ahtik Vlado, Velenje, Gub-

čeva 5, vstop 30. 6. 1993, vložek
2,014.626,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110730
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04761 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ATLANTIDA, trgovina in po-
sredovanje, d.o.o., Škofja vas, sedež: Ilir-
ska ulica 13, 3211 Škofja vas, pod vlož-
no št. 1/03200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5546168
Firma: ATLANTIDA, trgovina in posre-

dovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ATLANTIDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čmak Jadranka, Žalec,

Čopova 6, vstop 18. 10. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kostadinov Saško, Celje, Opekarniška 12a,
vstop 18. 10. 1991, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kostadinov Saško, razrešen 22. 6.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
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daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisama v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 91/01281 z dne 6. 12.
1991.

Rg-110732
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04124 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GLIN ŽAGARSTVO, pro-
izvodnja žagarskih in drugih proizvodov
iz lesa, d.o.o., Nazarje, sedež: Lesarska
c. 10, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04770/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5676134
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 10. 11. 1992, vložek 1,460.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; GLIN HOL-
DING, Lesna industrija, d.o.o., Nazarje, Le-
sarska 10, vstop 10. 11. 1992, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cajner Peter, Mozirje, Volog 13, raz-
rešen 15. 12. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju, odpove-
dovanju ali spreminjanju kakršnekoli pogod-
be, ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvi-
ra rednega in običajnega teka poslovanja
družbe; pri najemanju kreditov ali posojil,
katerih vrednost glavnice presega znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
dajanju posojil drugim fizičnim osebam ter
pri odobravanju komercialnih ali blagovnih
kreditov, katerih vrednost presega tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri najemanju
ali dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb-hčera, predstavništev ali
poslovnih enot družbe; pri nakupu de-
leža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb-hčera direktor potrebuje pi-
smeno soglasje organa upravljanja ustano-
vitelja; direktor Vrhovnik Anton, Mozirje, Ce-
sta v Loke 17, imenovan 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; razen pri skle-
panju, odpovedovanju ali spreminjanju ka-
kršnekoli pogodbe, ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; pri najemanju kre-
ditov ali posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim osebam ter pri odobravanju komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, katerih vre-
dnost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM; pri najemanju ali dajanju ga-
rancij, poroštev, hipotek in drugih oblik za-
varovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
100.000 DEM; pri prodaji, dajanju ali prev-
zemu v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri investicijah, ki po svoji
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vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM; pri ustanavljanju
družb-hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe; pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža/delnic
družb-hčera direktor potrebuje pismeno so-
glasje organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Rg-110735
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01637 z dne 27. 5. 1997 pri
subjektu vpisa VICOM, podjetje za trgovi-
no in posredovanje blaga in storitve,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, sedež: Šmarje
pri Jelšah 86, 3240 Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/04384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5644364
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Andrenšek Vito, Šmarje pri

Jelšah, Šmarje 86, vstop 24. 7. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110738
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04760 z dne 9. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MISTRAL YACHT, turistič-
no podjetje, d.o.o., Rogaška Slatina, Per-
nek 5, sedež: Pernek 5, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/05598/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5775108
Osnovni kapital: 3,260.000 SIT
Ustanovitelj: Krušič Silvester, Rogaška

Slatina, Pernek 5, vstop 1. 2. 1993, vložek
3,260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostji je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 93/00223 z dne 2. 6. 1993.

Rg-110742
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00447 z dne 7. 5. 1997 pri
subjektu vpisa DAJ, mednarodna špedici-
ja, d.o.o., Rog. Slatina, Irje 32, sedež:
Irje 32, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/03729/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 8. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5583314
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13, druž-
ba opravlja le dejavnosti menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-110744
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00106 z dne 9. 5. 1997 pri
subjektu vpisa PODIT, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Gajsto-
va pot 11, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/05538/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe z dne 21. 12. 1994 s
temile podatki:

Matična št.: 5827795
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-110746
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00448 z dne 9. 5. 1997 pod št.
vložk 1/03729/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5583314002
Firma: DAJ, mednarodna špedicija,

d.o.o., Rogaška Slatina, Irje 32,
Podružnica Rogatec, Rogatec 147

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3252 Rogatec, Rogatec 147
Ustanovitelj: DAJ, mednarodna špedici-

ja, d.o.o., Rogaška Slatina, Irje 32, vstop
20. 4. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kovačič Janko, Celje, Medlog 6, ime-
novan 20. 4. 1994, zastopa podružnico
brez omejitev; direktor Polšak Karl, Lesič-
no, Zagorje 31, imenovan 20. 4. 1994, za-
stopa podružnico brez omejitev; direktorica
Bofulin Anica, Rogaška Slatina, Irje 32, ime-
novana 20. 4. 1994, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelen-
javo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 podruž-
nica opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-110747
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00092 z dne 23. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GOSTINSTVO PAKA, p.o.,
Velenje, Rudarska 1, sedež: Rudarska 1,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/00628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5181810
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jelenko Marija, Rečica ob Savi-
nji, Rečica ob Savinji št. 98, razrešena
1. 2. 1995 kot v.d. direktorja in imenova-
na za direktorico, ki zastopa podjetje brez
omejitev.

Rg-110750
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00059 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GTP, gradbeništvo, trgovi-
na, prevoz, d.o.o., Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah 6a, sedež: Šmarje pri
Jelšah 6a, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/01739/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
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gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368740
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jazbinšek Milan, Šmarje pri

Jelšah, Šmarje pri Jelšah 6a, vstop 27. 3.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovi-

na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov.

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

Rg-110751
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00218 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LEBE, d.o.o., proizvod-
nja-storitve-trgovina, Vojnik, sedež: Pot v
Lešje 5a, 3212 Vojnik, pod vložno št.
1/06073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829313
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Belak Gvido, Škofja vas,

Arclin 5, vstop 6. 7. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban An-
ton, Vojnik, Pot v Lešje 5a, vstop 6. 7.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-

nična dela; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 93/1532 z dne 8. 11. 1993.

Rg-110753
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00398 z dne 19. 5. 1997 pri
subjektu vpisa FRANKOCOMMERCE, pod-
jetje za marketing in trgovino, d.o.o.,
Frankolovo 14g, Frankolovo, sedež:
Frankolovo 14g, 3213 Frankolovo, pod
vložno št. 1/04273/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi z
dne 11. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5620007
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:

2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110755
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00723 z dne 9. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MERKANT, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Dobrna, sedež: Dobrna 2,
3204 Dobrna, pod vložno št. 1/04396/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo firme ter spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5677246
Firma: MERKANT, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: MERKANT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Hrastelj Pavel, Dobrna. Do-

brna 2, vstop 8. 11. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-

rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-

pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro 67.13 družba opravlja sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-110756
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00020 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa PRODAJNI CENTER ČEBE-
LICA, trgovina na debelo in drobno, Mi-
gojnice 73b, Griže, d.o.o., sedež: Migoj-
nice 73b, 3302 Griže, pod vložno št.
1/01383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo družbenika, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345065
Osnovni kapital: 1,547.330 SIT
Ustanovitelj: Tanaskovič Tatjana, izstop

26. 7. 1994; Kokalj Andrej, Celje, Ul. fran-
kol. žrtev 17b, vstop 20. 3. 1990, vložek
1,547.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tanaskovič Tatjana, razrešena
26. 7. 1994; direktor Kokalj Andrej, imeno-
van 28. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-

ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtske dejavnosti.

Rg-110757
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00328 z dne 23. 5. 1997 pri
subjektu vpisa AMD AVTO ŠOLA, d.o.o.,
Velenje, Prešernova 9, sedež: Prešerno-
va 9, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo družbenikov,
poslovnih deležev, firme in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5736749
Firma: AMD AVTO ŠOLA, d.o.o., Ve-

lenje
Osnovni kapital: 3,821.028 SIT
Ustanovitelji: AMD Šaleška dolina, Vele-

nje, Prešernova 9, vstop 14. 3. 1992, vlo-
žek 1,176.799 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hrovat Janez, Velenje, Kardeljev trg
10, vstop 14. 3. 1992, vložek 56.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Detela Ladislav,
Velenje, Tomšičeva 10, vstop 14. 3. 1992,
vložek 55.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kuntarič Milan, Velenje, Šalek 88, vs-
top 14. 3. 1992, vložek 55.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Deberšek Silva, Ve-
lenje, Debrce 7, vstop 14. 3. 1992, vložek
55.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martinc Miran, Velenje, Kardeljev trg 2, vs-
top 14. 3. 1992, vložek 55.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bračič Vinko, izstop
13. 4. 1995; Koncilija Edvard, Burić Edi,
Ožir Valentin in Oštir Anton, vsi izstopili

21. 4. 1997; AVTO DOM IN, trgovina in
storitve, d.o.o., Velenje, Cesta talcev 28,
vstop 21. 4. 1997, vložek 2,313.229 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Drev Stanislav,
Topolšica, Topolšica 55a, vstop 21. 4.
1997, vložek 55.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-110758
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01015 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SALCOMP, export-import,
trgovina, d.o.o., Letuš 9a, Šmartno ob
Paki, sedež: Letuš 9a, 3327 Šmartno ob
Paki, pod vložno št. 1/04133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in spremembo akta o ustanovitvi z dne
28. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5645425
Firma: KAMERAJ, export-import, trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMERAJ, d.o.o.

Rg-110759
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00967 z dne 23. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA GO-
MILSKO, d.o.o., sedež: Gomilsko, 3303
Gomilsko, pod vložno št. 1/06142/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5814286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sluga Tomaž, Žalec, Ložnica 40, raz-
rešen 22. 10. 1996 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, posamično.

Rg-110760
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00272 z dne 23. 5. 1997 pod
št. vložka 1/06637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942403
Firma: NIKA – FERME, GOSAK IN

DRUŽBENIK, računalniški inženiring,
d.n.o.

Skrajšana firma: NIKA – Ferme, Gosak
in družbenik, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16 / 3. 3. 1998 / Stran 1565

Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Ustanovitelji: Gosak Iztok in Gosak Ta-

nja, oba iz Celja, Podjavorškova 3, vstopila
15. 4. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem; Ferme Sonja, Celje,
Dečkova c. 56, vstop 15. 4. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Ferme Sonja, imenovana 15. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Gosak Iztok, imenovan 15. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Gosak Tanja, imenovana 15. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

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

Rg-110761
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00287 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa IGEA, podjetje za poslov-
ne storitve, d.o.o., Nazarje, sedež: Sa-
vinjska cesta 2, 3331 Nazarje, pod vlož-
no št. 1/00291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, druž-
benikov, osnovnega kapitala, zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052742
Firma: IGEA, d.o.o., Podjetje za po-

slovne storitve, Savinjska cesta 2, Na-
zarje

Osnovni kapital: 17,943.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 27. 3. 1996,
vložek 1,794.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop
27. 3. 1996, vložek 1,794.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 27. 3. 1996, vložek
3,590.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mejak Fanika, Nazarje, Zadrečka ce-
sta 9, vstop 27. 3. 1996, vložek 516.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žverk Ci-
rila, Šmartno ob Paki, Letuš 42a, vstop
27. 3. 1996, vložek 516.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Munda Marjan,
Velenje, Šalek 82, vstop 27. 3. 1996, vlo-
žek 226.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štiglic Janez, Nazarje, Tominškova
ul. 6, vstop 27. 3. 1996, vložek 259.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žagar Sa-

šo, Mozirje, Praprotnikova ul. 14, vstop
27. 3. 1996, vložek 484.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bele Miran, Nazar-
je, Dobletina 6, vstop 27. 3. 1996, vložek
484.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogorelčnik Frančiška, Mozirje, Savinjska
cesta 22, vstop 27. 3. 1996, vložek
194.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vovk Andrej, Celje, Goriška ul. 1, vstop
27. 3. 1996, vložek 452.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bele Marija, Nazar-
je, Dobletina 6, vstop 27. 3. 1996, vložek
259.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bele Marjeta, Nazarje, Dobletina 6, vstop
27. 3. 1996, vložek 226.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bele Manja, Nazar-
je, Dobletina 6, vstop 27. 3. 1996, vložek
64.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bele Jaro, Nazarje, Dobletina 6, vstop
27. 3. 1996, vložek 64.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Urbanc Lucija, Nazar-
je, Zadrečka cesta 9, vstop 27. 3. 1996,
vložek 129.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mejak Renata, Nazarje, Zadrečka
cesta 9, vstop 27. 3. 1996, vložek 64.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vovk Mi-
hael, Celje, Kamniška ul. 9, vstop 27. 3.
1996, vložek 259.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pogorelčnik Jože, Mozirje,
Savinjska c. 22, vstop 27. 3. 1996, vložek
194.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogorelčnik Ada, Mozirje, Savinjska c. 22,
vstop 27. 3. 1996, vložek 64.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žverk Radko,
Šmartno ob Paki, Skorno 1, vstop 27. 3.
1996, vložek 226.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Trontelj-Golob Jana, Mozir-
je, Praprotnikova ul. 12, vstop 27. 3.
1996, vložek 194.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bele Ladislav, Nazarje, Dob-
letina 6, vstop 27. 3. 1996, vložek
164.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad za razvoj – za program notranjega
odkupa, vstopili 27. 3. 1996, vložili
5,727.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 8042 Drugo izobraževa-
nje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00628/00828 – 1996/GV z dne 4. 4.
1996.

Rg-110763
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01067 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa INNTAL, tovarna montaž-
nih hiš, d.d., Petrovče, sedež: Petrovče,
3301 Petrovče, pod vložno št.
1/04557/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in spre-
membo statuta z dne 24. 10. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5656613
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lukič Milan, Maribor, Pohorska 41b,
razrešen 24. 10. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, posamično.

Rg-110766
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00154 z dne 9. 5. 1997 pod št.
vložka 1/06631/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1121847
Firma: VRTEC SLOV. KONJICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3210 Slovenska Konjice,

Slomškova 1
Ustanovitelj: Občina Slovenske Konjice,

omejeno subsidiarno, Slovenske Konjice,
Stari trg 29, vstop 23. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Primožič Marija, Slovenske Konji-
ce, Slomškova 7, imenovana 29. 8. 1996,
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanovitev javnega zavoda VRTEC
SLOVENSKE KONJICE po delitvi Vzgojno
varstvenega zavoda občine Slovenske Ko-
njice, p.o., sedež: Kidričeva 1, Slovenske
Konjice (reg. vl. 1-4123-00).

Rg-110769
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00164 z dne 7. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MERX SAVINJA MOZIRJE,
Podjetje trgovine, turizma in proizvod-
nje, p.o., Mozirje, Na trgu 14, sedež: Na
trgu 14, 3330 Mozirje, pod vložno št.
1/00234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, ustanovitelje, osnovni kapi-
tal, člane nadzornega sveta, spremembo fir-
me, zastopnika, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, preobli-
kovanje iz p.o. v d.d. ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5025117
Firma: SAVINJA MOZIRJE, Podjetje tr-

govine, turizma in proizvodnje, d.d.
Skrajšana firma: SAVINJA MOZIRJE,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 105,780.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 7. 10.
1996, vložek 10,578.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 7. 10. 1996,
vložek 10,578.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 7. 10. 1996, vlo-
žek 21,156.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; upravičenci na podlagi interne raz-
delitve, vstopili 7. 10. 1996, vložili
21,156.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; upravičenci na podlagi notranjega
odkupa, vstopili 7. 10. 1996, vložili
18,088.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Sklad za razvoj – za program notra-
njega odkupa, vstopili 7. 10. 1996, vložili
954.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; upravičenci iz javne prodaje, vstopili
7. 10. 1996, vložili 23,270.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Verbuč Gregor, Mozirje, Radegunda
66, razrešen in ponovno imenovan 7. 11.
1996, zastopa podjetje brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Gabrovec Ru-
dolf, Krebs Ana in Potočnik Marija, vsi vsto-
pili 7. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00942/00837 – 1997/JM z dne 29. 1.
1997.

Rg-110771
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00157 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GOSTINSKO TURISTIČNO
PODJETJE ˝NA – NA˝, p.o., Celje, sedež:
Prešernova 2/II, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00756/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, osnovni kapital, družbeni-
ke, člane nadzornega sveta, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
preoblikovanje iz družbenega podjetje v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5001862
Firma: HOTEL TURŠKA MAČKA, go-

stinstvo, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: HOTEL TURŠKA MAČ-

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Prešernova 2
Osnovni kapital: 145,710.000 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Marija, Celje, Čo-

pova 17, vložek 670.000; Hribar Marija,
Celje, Brodarjeva ulica 28, vložek 110.000
SIT; Jeram Marija, Škofja vas, Prekorje 90,
vložek 780.000 SIT; Veber Tatjana, Škofja
vas, Leskovec 13, vložek 130.000 SIT;
Pungeršek Romana, Celje, Ozka pot 7, Tr-
novlje pri Celju, vložek 760.000 SIT; Ko-
štomaj Branko, Celje, Ul. Roka Drofenika
4, vložek 810.000 SIT; Mansutti Alenka,
Škofja vas, Zadobrova 134a, vložek
670.000 SIT; Grabar Erika – Jožefina, Ce-
lje, Trubarjeva 67, vložek 780.000 SIT; Me-
štrov Karmen, Vojnik, Cesta talcev 33, vlo-
žek 560.000 SIT; Zorko Vjekoslava, Celje,
Tkalska 5, vložek 770.000 SIT; Andjelić
Helena, Celje, Škapinova 3, vložek
270.000 SIT; Artiček Jožica, Šmarje pri Jel-
šah, Grobelce 14, vložek 640.000 SIT;
Škreblin Jožica, Celje, Škapinova 4, vložek
730.000 SIT; Leskovšek Ana, Gorica pri
Slivnici, Voduce 40, vložek 250.000 SIT;
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Stopinšek Jerica, Jurklošter, Lahov graben
6a, vložek 700.000 SIT; Glinšek Jožef, Pe-
trovče, Kasaze 15, vložek 180.000 SIT;
Dakić Zorka, Celje, Okrogarjeva 3, vložek
270.000 SIT; Bučar Zofija, Šempeter, Do-
brteša vas 16d, vložek 730.000 SIT; Lupić
Nada, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri
Šmartnem 8, vložek 630.000 SIT; Kerčmar
Terezija, Petrovče, Petrovče 161, vložek
730.000 SIT; Šraml Boštjan, Šmarje pri Jel-
šah, Dvor št. 1, vložek 50.000 SIT; Čelan
Alenka, Celje, Japljeva 13, vložek 360.000
SIT; Gregorn Sonja, Celje, Oblakova 26,
vložek 600.000 SIT; Štancer Zdenka, Vin-
ski vrh pri Slivnici, Babna gora 16, vložek
710.000 SIT; Sekolec Roman, Dramlje, Še-
dina 8, vložek 540.000 SIT; Štukelj Alojz,
Celje, Mirna pot 6a, vložek 660.000 SIT;
Terbovšek Majda, Gornji grad, Florjan pri
Gornjem gradu 25, vložek 740.000 SIT;
Verdev Marija, Šmartno v Rožni dolini,
Šmartno v Rožni dolini 44b, vložek 700.000
SIT; Lupić Vinka, Šmartno v Rožni dolini,
Gorica pri Šmartnem 8, vložek 510.000
SIT; Rohtek Ana, Celje, Kraigherjeva 6, vlo-
žek 790.000 SIT; Radić Petra, Celje, Mari-
borska 79, vložek 270.000 SIT; Lah Jože-
fa, Celje, Zoisova 2, vložek 620.000 SIT;
Dravinec Rozalija, Celje, Vojkova 17, vlo-
žek 720.000 SIT; Frelih Nada, Gorica pri
Slivnici, Gorica pri Slivnici 72, vložek
660.000 SIT; Šah Anđa, Celje, Lisce 17,
vložek 120.000 SIT; Šuster Iztok, Celje,
Ljubljanska 27, vložek 610.000 SIT; Biščan
Štefanija, Šentjur, Pod grad 37b, vložek
170.000 SIT; Amidžić Miroslava, Celje,
Drapšinova 7, vložek 610.000 SIT; Vasilje-
vić Snežana, Celje, Pod kostanji 16, vložek
590.000 SIT; Kelavić Luca, Celje, Milčin-
skega 11, vložek 620.000 SIT; Glavak
Veronika, Sveti Štefan, Sveti Štefan 41, vlo-
žek 620.000 SIT; Bobik Dragica, Škofja
vas, Škofja vas 17, vložek 660.000 SIT;
Brecl Marija, Dobrna, Pristova 12, vložek
750.000 SIT; Kocijan Matilda, Loče, Zg.
Laže 29, vložek 680.000 SIT; Kocijan Mi-
ran, Loče, Zg. Laže 29, vložek 130.000
SIT; Prodanović Lela, Celje, Milčinskega
14, vložek 260.000 SIT; Kovačič Vera, Ce-
lje, Tkalska 5, vložek 650.000 SIT; Videc
Marta, Laško, Olešče 34a, vložek 650.000
SIT; Bevc Marija, Šentrupert, Breze 36, vlo-
žek 640.000 SIT; Skale Barica, Ponivka,
Dolga gora 18, vložek 730.000 SIT; Beko-
vić Greta, Celje, Okrogarjeva 3, vložek
660.000 SIT; Oštir Marija, Celje, Ul. fran-
kolovskih žrtev 15, vložek 510.000 SIT;
Okorn Božica, Celje, Ul. frankolovskih žrtev
49, vložek 670.000 SIT; Lubej Magdalena,
Sveti Štefan, Babna brda 8, vložek 110.000
SIT; Trupej Silva, Sveti Štefan, Brezje pru
Lekmarju 1a, vložek 660.000 SIT; Marčec
Marjana, Celje, Ul. Ivanke Uranjekove 3,
vložek 680.000 SIT; Lugarič Silva, Celje,
Muzejski trg 8, vložek 720.000 SIT; Sentoč-
nik Angela, Celje, Kocenova 3, vložek
730.000 SIT; Vodeb Mihaela, Celje, Vojko-
va 6, vložek 580.000 SIT; Blagojević Pava,
Celje, Kersnikova 52, vložek 620.000 SIT;
Oset Jožef, Šentjur pri Celju, Šibenik 5a,
vložek 820.000 SIT; Podgrajs Jožica, Ce-
lje, Ložnica pri Celju 11, vložek 240.000
SIT; Fajs Alojzija, Šentjur, Cvetna ulica 17,
vložek 690.000 SIT; Zupanc Zlatka, Šent-
jur, Cesta Leona Dobrotinška 30, vložek

680.000 SIT; Tomplak Terezija, Šentjur,
Botričnica 8, vložek 620.000 SIT; Moćić
Miroslava, Celje, Pod kostanji 18, vložek
650.000 SIT; Krope Lidija, Celje, Vojkova
1, vložek 650.000 SIT; Novaković Štefani-
ja, Celje, Milčinskega 1, vložek 680.000
SIT; Zajc Terezija, Šentrupert, Šentrupert
86, vložek 780.000 SIT; Tovornik Ivanka,
Dobje pri Planini, Suho 1a, vložek 700.000
SIT; Kladnik Anica, Šentjur, Lepa pot 14,
vložek 670.000 SIT; Špes Mojca, Škofja
vas, Poljska pot 2, vložek 400.000 SIT;
Arsenović Marjeta, Celje, Opekarniška 12c,
vložek 670.000 SIT; Kmecl Natalija, Celje,
Na zelenici 4, vložek 670.000 SIT; Mlakar
Stanislava, Štore, Svetli dol 17, vložek
310.000 SIT; Jekl Terezija, Škofja vas, Za-
dobrova 34, vložek 650.000 SIT; Prijatelj
Marija, Nova Cerkev, Čreškova 1, vložek
480.000 SIT; Skale Marija, Laško, Kopitar-
jeva 4, vložek 150.000 SIT; Perc Irena,
Celje, Tkalska 14, vložek 230.000 SIT; Dra-
vinec Zorica, Dramlje, Dramlje 92, vložek
700.000 SIT; Žeželj Predrag, Celje, Razla-
gova 11d, vložek 340.000 SIT; Šemrl Na-
da, Šentjur, Ul. Miloša Zidanška 10, vložek
410.000 SIT; Vrečko Beti, Ponikva, Ponik-
va 48a, vložek 520.000 SIT; Hlupić Terezi-
ja, Celje, Linhartova 22, vložek 750.000
SIT; Šišarica Ilinka, Celje, Čopova 25, vlo-
žek 590.000 SIT; Fidler Antonija, Ponikva,
Hotunje 50, vložek 600.000 SIT; Hriberšek
Matilda, Šmarje pri Jelšah, Dvor 10, vložek
650.000 SIT; Cokan Mraz Barbara, Celje,
Dobrava 25, vložek 250.000 SIT; Premrl
Duška, Frankolovo, Zabukovje 9, vložek
240.000 SIT; Salobir Nada, Dobje pri Pla-
nini, Suho 11, vložek 630.000 SIT; Eisen-
koler Angela, Lesično, Dobležice 26, vlo-
žek 670.000 SIT; Pintarič Karol, Vojnik, Pri-
stovškova 18, vložek 840.000 SIT; Štarkel
Cvetka, Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 34a,
vložek 650.000 SIT; Cigoj Marija, Celje,
Pod gradom 4, vložek 660.000 SIT; Krajnc
Vera, Šentjur, Cesta kozjanskega odreda
54, vložek 660.000 SIT; Bratec Jožica,
Laško, Kidričeva 58, vložek 90.000 SIT;
Zapušek Marija, Planina pri Sevnici, Pra-
pretno 7, vložek 590.000 SIT; Bek Milan,
Škofja vas, Arclin 87, vložek 840.000 SIT;
Žnidarec Blaženka, Žalec, Ul. heroja Stane-
ta 7, vložek 660.000 SIT; Bračanov Sidoni-
ja, Tijesno, Ulica Maršala Tita 1, vložek
150.000 SIT; Žafran Darinka, Štore, Pro-
žinska vas 34, vložek 160.000 SIT; Kušić
Anđa, Celje, Janševa 10, vložek 590.000
SIT; Ojstršek Ana, Štore, Kompole 159, vlo-
žek 150.000 SIT; Memčić Ruvejda, Celje,
Vodnikova 5, vložek 120.000 SIT; Pohajač
Mira, Nova Cerkev, Hrenova 31, vložek
190.000 SIT; Mandić Spomenka, Sanjski
most, Sasina 216, vložek 310.000 SIT; Ko-
vačič Anica, Vojnik, Bovše 18, vložek
650.000 SIT; Senica Anica, Planina pri Sev-
nici, Golobinjek pri Planini 12, vložek
220.000 SIT; Ulaga Hedvika, Planina pri
Sevnici, Doropolje 32, vložek 150.000 SIT;
Križanič Marija, Pristava pri Mestinju, Škofi-
ja 6, vložek 690.000 SIT; Špajzer – Štefan-
čič Vladimira, Celje, Ul. frankolovskih žrtev
30, vložek 610.000 SIT; Brecl Elizabeta,
Dobrna, Pristova 12, vložek 80.000 SIT;
Kadenšek Silva, Ponikva, Bobovo pri Po-
nikvi 16a, vložek 590.000 SIT; Imamović
Hasan, Celje, Pod gabri 11, vložek

660.000 SIT; Raste Krste, Jezera, Žrtava
fašizma 23, vložek 290.000 SIT; Pompe
Simona, Celje, Plečnikova 10, vložek
600.000 SIT; Cverlin Ana, Šmarje, Vrh 3,
vložek 380.000 SIT; Šarlah Ida, Celje, Na
otoku 13, vložek 110.000 SIT; Kolenc Ju-
stina, Celje, Ul. bratov Vošnjakov 2, vložek
440.000 SIT; Oset Roman, Celje, Ul. V.
prekomorske brigade 7, vložek 270.000
SIT; Kadenšek Karmen, Ponikva, Dolga go-
ra 18, vložek 110.000 SIT; Mernik Neža,
Vojnik, Višnja vas 1, vložek 440.000 SIT;
Meštrov Peter, Celje, Ul. V. prekomorske
brigade 9a, vložek 440.000 SIT; Meštrov
Zvonimir-Mirko, Celje, Travniška 15, vložek
440.000 SIT; Kozjan Tatjana, Stranice, Bu-
kovlje pri Stranicah 31, vložek 270.000 SIT;
Zidar Boštjan, Celje, Škapinova 2, vložek
110.000 SIT; Gregorn Milko, Celje, Gleda-
liška ul. 9, vložek 440.000 SIT; Javoršek
Rozalija, Celje, Lesničarjeva 10, vložek
440.000 SIT; Vogelsang Ferdinanda, Ce-
lje, Drapšinova 14, vložek 440.000 SIT;
Pasarič Marguč Amalija, Škofja vas, Prekor-
je 74, vložek 440.000 SIT; Grunt Elizabeta,
Celje, Tkalska 9, vložek 440.000 SIT; Tkal-
čič Matilda, Celje, Miklošičeva 11a, vložek
440.000 SIT; Šprah Jožefa, Celje, Trg V.
kongresa 4, vložek 440.000 SIT; Močenik
Frančiška, Nova Cerkev, Socka 46, vložek
440.000 SIT; Krsnik Kristina, Celje, Ul. Her-
mine Seničarjeve 8, vložek 440.000 SIT;
Dolinar Antonija, Celje, Podgorje 10, vlo-
žek 440.000 SIT; Novak Jožefina, Teharje,
Teharje 38, vložek 440.000 SIT; Majerhold
Neža, Celje, Hrašovčeva 3, vložek 440.000
SIT; Eliaš Rudilf, Celje, Kraigherjeva 7, vlo-
žek 440.000 SIT; Šips Adela, Celje, Breg
2, vložek 440.000 SIT; Debelič Zofija, Ža-
lec, Pernovo 19a, vložek 440.000 SIT;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 29,140.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
14,570.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
29,220.000 SIT; Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj – za program notranjega odku-
pa, vložek 1,350.000, vsi vstopili 27. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kerčmar Tere-
zija, Prijatelj Marija in Žnidarec Blaženka,
vse vstopile 27. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
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Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 01020/00208 – 1997/DD z dne 30. 1.
1997.

Rg-110772
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00137 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
OJSTRICA CELJE, p.o., Celje, Ljubljan-
ska c. 5, sedež: Ljubljanska c. 5, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00757/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, osnovni
kapital, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, družbeni-
kov, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5001854
Firma: OJSTRICA CELJE, Gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: OJSTRICA CELJE,

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

govornostjo

Osnovni kapital: 94,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 20,482.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Gregorčičeva 25, vložek 18,480.000
SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
18,960.000 SIT; Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 1,392.000 SIT; Anclin Anica, Tehar-
je, Bukovžlak 29, vložek 162.000 SIT; An-
derlič Nevenka, Celje, Podjavorškova 5, vlo-
žek 603.000 SIT; Andrini Marija, Planina pri
Sevnici, Planina pri Sevnici 24, vložek
666.000 SIT; Bezjak Terezija, Ponikva, Do-
bovec pri Ponikvi, vložek 566.000 SIT; Bla-
zinšek Dragica, Vojnik, Konjsko 1, vložek
259.000 SIT; Bobnar Marija, Celje, Obrtna
cesta 27, vložek 733.000 SIT; Bovha Anto-
nija, Celje, Pucova 4, vložek 398.000 SIT;
Božič Ana, Celje, Kettejeva 2, vložek
398.000 SIT; Brežnik Majda, Celje, Lopata
16, vložek 299.000 SIT; Cerovšek Roma-
na, Celje, Kersnikova 32, vložek 113.000
SIT; Cigelšek Sabina, Šmartno v Rožni doli-
ni, Rožni vrh 20a, vložek 574.000 SIT;
Cmok Jožica, Štore, Pečovje 4a, vložek
154.000 SIT; Cokan Sonja, Celje, Kraig-
herjeva 7, vložek 622.000 SIT; Čakš Mar-
jan, Šmarje pri Jelšah, Šerovo 21, vložek
567.000 SIT; Čepin Magdalena, Gorica pri
Slivnici, Voduce 42a, vložek 568.000 SIT;
Diaci Marija, Celje, Opekarniška 12b, vlo-
žek 630.000 SIT; Džurkin Vera, Celje, Mi-
klošičeva 11a, vložek 595.000 SIT; Flajs
Angela, Celje, Bevkova 14, vložek 638.000
SIT; Gajšek Olga, Loka pri Žusmu, Loka pri
Žusmu 2, vložek 763.000 SIT; Glinšek Mar-
jana, Petrovče, Kasaze 15, vložek 659.000
SIT; Gobec Danica, Štore, Pečovje 15a,
vložek 651.000 SIT; Gračner Marija, Celje,
Breze 80, vložek 622.000 SIT; Gračner
Sonja, Celje, Pod lipami 20, vložek 45.000
SIT; Grad Branka, Stranice, Križevec 68,
vložek 158.000 SIT; Grad Hilda, Škofja vas,
Runtole 3a, vložek 524.000 SIT; Hartman
Marjeta, Celje, Kajuhova 11, vložek
313.000 SIT; Hlačun Marija, Nazarje, Za-
drečka c. 23, vložek 398.000 SIT; Ilič Zo-
ra, Celje, Ljubljanska cesta 62, vložek
527.000 SIT; Jakob Marija, Celje, Ljubljan-
ska c. 27, vložek 398.000 SIT; Jamnišek
Stanka, Vojnik, Arclinska cesta 2, vložek
162.000 SIT; Javornik Ivana, Frankolovo,
Frankolovo 14b, vložek 268.000 SIT; Je-
reb Ana, Vojnik, Kerševa 5, vložek 103.000
SIT; Jernejšek Antonija, Celje, Valvasorjeva
9, vložek 21.000 SIT; Kajba Ivanka, Celje,
Čopova 19, vložek 457.000 SIT; Kline Mi-
haela, Frankolovo, Verpete 2, vložek
161.000 SIT; Komplet Terezija, Šmartno v
Rožni dolini, Brezovo 11, vložek 134.000
SIT; Koritnik Stanislava, Dramlje, Dramlje
52, vložek 348.000 SIT; Kotnik Ivanka, Ce-
lje, Podjavorškova 5, vložek 622.000 SIT;
Kozole Ivanka, Celje, Ljubljanska c. 60, vlo-
žek 603.000 SIT; Kozovinc Alojzija, Celje,
Škapinova 9, vložek 758.000 SIT; Kragol-
nik Olga, Celje, Košnica 5, vložek 602.000
SIT; Krajnc Anica, Celje, Lopata 48a, vlo-
žek 693.000 SIT; Krajnc Irena, Celje, Pod
lipami 4, vložek 82.000 SIT; Krajnc Marija,
Celje, Lopata 55a, vložek 309.000 SIT;
Krajnc Mojca, Celje, Lopata 46a, vložek

46.000 SIT; Kramar Darja, Frankolovo,
Frankolovo 9, vložek 632.000 SIT; Krum-
pak Antonija, Škofja vas, Zadobrova 36e,
vložek 34.000 SIT; Kukič Veselka, Celje,
Škapinova 3, vložek 527.000 SIT; Lebič
Franc, Mozirje, Letuš 72a, vložek 994.000
SIT; Lešnik Vida, Šentjur, II. bataljona 9,
vložek 37.000 SIT; Leva Gabrijela, Franko-
lovo, Frankolovo 28, vložek 658.000 SIT;
Lipovšek Olga, Celje, Gosposka 23, vložek
405.000 SIT; Lupšina Marija, Gorica pri
Slivnici, Gorica 43, vložek 623.000 SIT;
Majcen Karel, Šentjur, Cesta na Brdo 11,
vložek 283.000 SIT; Majger Irena, Dramlje,
Straža 25, vložek 309.000 SIT; Matoša
Ivanka, Celje, Miklošičeva 11a, vložek
56.000 SIT; Mraz Terezija, Šentjur, Osre-
dek 21, vložek 623.000 SIT; Novak Antoni-
ja, Šentrupert, Trobni dol 25, vložek
722.000 SIT; Novak Hedvika, Celje, Erjav-
čeva 14, vložek 398.000 SIT; Opalk Mari-
ja, Celje, Podjavorškova 13, vložek
294.000 SIT; Pantner Elizabeta, Šmartno v
Rožni dolini, Sv. Jungart 19b, vložek
301.000 SIT; Pelin Ana, Frankolovo, Fran-
kolovo 14b, vložek 284.000 SIT; Pikelj
Branko, Vojnik, Višnja vas 18, vložek
409.000 SIT; Pikl Nikola, Celje, Okrogarje-
va 3, vložek 898.000 SIT; Pintarič Rozalija,
Dobrna, Pristova 1a, vložek 248.000 SIT;
Planko Angela, Celje, Iršičeva 4, vložek
631.000 SIT; Ploštajner Dragica, Šentjur,
Rifnik 12, vložek 623.000 SIT; Pobirk Ma-
rija, Vojnik, Jankova 12a, vložek 510.000
SIT; Podgoršek Alojzija, Frankolovo, Sojek
20, vložek 585.000 SIT; Podgoršek Anica,
Frankolovo, Frankolovo 45, vložek 90.000
SIT; Podjavoršek Ivanka, Frankolovo, Fran-
kolovo 142, vložek 611.000 SIT; Polutnik
Nada, Celje, Dobrova 29, vložek 312.000
SIT; Povalej Marija, Štore, Pečovje 13a, vlo-
žek 78.000 SIT; Pšeničnik Brigita, Vojnik,
Male Dole 26, vložek 540.000 SIT; Puc
Justina, Škofja vas, Sokolska 8, vložek
259.000 SIT; Ravnjak Tatjana, Frankolovo,
Verpete 2, vložek 525.000 SIT; Recko
Franc, Loka pri Žusmu, Dobrina 13, vložek
551.000 SIT; Regoršek Marija, Loče pri
Poljčanah, Lipoglav 38, vložek 584.000
SIT; Regoršek Irena, Dramlje, Dramlje 26,
vložek 527.000 SIT; Rehar Darja, Celje,
Lokrovec 52, vložek 609.000 SIT; Sadov-
nik Marija, Celje, Tkalska 14, vložek
398.000 SIT; Samastur Jožica, Hoče, Pi-
volska 46, vložek 154.000 SIT; Samec
Maksimiljan, Nova Cerkev, Hrenova 11, vlo-
žek 225.000 SIT; Skaza Ana, Frankolovo,
Stražica 4c, vložek 398.000 SIT; Skerbiš
Marija, Celje, Dobojska 33, vložek 449.000
SIT; Skok Štefanija, Štore, C. kozjanskega
odreda 4, vložek 672.000 SIT; Skrbinšek
Marija, Celje, Mariborska 79, vložek
581.000 SIT; Sotošek Leopoldina, Celje,
Podjavorškova 3, vložek 33.000 SIT; Spo-
lenak Marija, Gorica pri Slivnici, Javorje 42a,
vložek 772.000 SIT; Svete-Vusič Marija,
Celje, Gaji 2, vložek 325.000 SIT; Suvajac
Veselinka, Štore, Ulica XIV. divizije 18, vlo-
žek 281.000 SIT; Šoštar Gizela, Frankolo-
vo, Podgorje pod Čerinom, vložek 579.000
SIT; Tajzel Anica, Dravograd, Tolsti vrh 104,
vložek 84.000 SIT; Tanjšek Helena, Gorica
pri Slivnici, Javorje 4, vložek 281.000 SIT;
Tanšek Irena, Dramlje, Dramlje 24, vložek
622.000 SIT; Tomašič Betka, Celje, Šara-
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novičeva 11, vložek 647.000 SIT; Vehovar
Marija, Celje, C. v Lokrovec 40, vložek
661.000 SIT; Vladušič Hermina, Celje, Pr-
vomajska 21, vložek 398.000 SIT; Vodeb
Jožica, Grobelno, Tratna 41, vložek
210.000 SIT; Vodovnik Helena, Frankolo-
vo, Frankolovo 38, vložek 398.000 SIT;
Založnik Milena, Vojnik, Ul. bratov Jančar,
vložek 162.000 SIT; Žafran Dragica, Gori-
ca pri Slivnici, Voduce 25, vložek 618.000
SIT; Žemlja Frančiška, Celje, Oblakova 28,
vložek 398.000 SIT; Žuža Terezija, Celje,
Pleteršnikova 2, vložek 398.000 SIT; vsi
vstopili 19. 12. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja le dejavnosti menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00895/00758-1997/KJ z dne 20. 1.
1997.

Rg-110773
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00150 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LIPA, trgovsko in proizvod-
no podjetje, p.o, Ljubljanska cesta 30,
Šentjur pri Celju, sedež: Ljubljanska ce-
sta 30, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/01078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, osnovni kapital, ustanovite-
lje, člane nadzornega sveta, spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5150418
Firma: LIPA, trgovska in proizvodna

družba, d.d.
Skrajšana firma: LIPA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3230 Šentjur, Drofenikova 3
Osnovni kapital: 154.580.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-

na, Kolodvorska 15, vstop 29. 11. 1996,
vložek 23,780.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 29. 11.
1996, vložek 15,460.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 29. 11. 1996, vložek 30,920.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 29. 11. 1996, vlo-
žili 29,090.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 29. 11. 1996, vložili 11,540.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad za
razvoj – za program notranjega odkupa,
vstopili 29. 11. 1996, vložili 43,790.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Zupanc Zlatko,
Moser Ivan in Kovačič Ivan, vsi vstopili
29. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina

na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
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7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00990/01247 – 1997/GV z dne 24. 1.
1997.

Rg-110774
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00204 z dne 28. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA GO-
MILSKO, d.o.o., sedež: Gomilsko, 3303
Gomilsko, pod vložno št. 1/06142/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in družbene pogodbe  z dne 11. 2.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5814286
Firma: LUMAR - hiše, d.o.o., Gomilsko
Skrajšana firma: LUMAR - hiše, d.o.o.

Rg-110775
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00446 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SŽ – ZDRAVILIŠČE ATOM-
SKE TOPLICE, p.o., sedež: Podčetrtek 2,
3254 Atomske Toplice, pod vložno št.
1/01966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, ustanovitelje oziroma družbeni-
ke, osnovni kapital, člane nadzornega sveta
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5090822
Firma: ZDRAVILIŠČE ATOMSKE TOP-

LICE, d.d.
Skrajšana firma: Atomske Toplice, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3254 Podčetrtek, Zdraviliška

cesta 24
Osnovni kapital: 1.053,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 9. 12. 1996, vložek 113,320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
9. 12. 1996, vložek 79,606.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 9. 12. 1996, vložek 56,660.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 9. 12. 1996, vložili
111,210.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 9. 12. 1996, vložili 205,804.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Slovenske že-
leznice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11,
vstop 9. 12. 1996, vložek 336,960.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SŽ-TTG
SLOVENIJATURIST, p.o., Ljubljana, Pivo-
varniška 1, vstop 9. 12. 1996, vložek
147,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; SAVA, gumarska in kemična industri-
ja, d.d., Kranj, Škofjeloška cesta 6, vstop
9. 12. 1996, vložek 2,440.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Rekar Marjan,
Kač Niko, Piskernik Jakob, Amon Stanko,
Stoiljkovič Anita in Blažič Janez, vsi vstopili
9. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja le menjalnice; pri dejavnosti pod
šifro 92.712 družba opravlja le posebne
igre na srečo.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 01047/01140 – 1997/MB z dne 17. 4.
1997.

Rg-111921
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04301 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KEMECO, consulting in
mednarodna trgovina, d.o.o., Celje, Par-
tizanska cesta 49, sedež: Partizanska
49, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04544/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5654084
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Belič Janez, izstop 8. 3.

1994, Lenasi Janez, Celje, Partizanska ce-
sta 49, vstop 23. 6. 1992, vložek
1,280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lenasi Matej, Celje, Stara c. 9, vstop 29. 9.
1992, vložek 320.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-111922
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04416 z dne 20. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MATJAŽ, podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o., Mozirje, Brez-
je 49a, sedež: Brezje 49a, 3330 Mozir-
je, pod vložno št. 1/03675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5883695
Osnovni kapital: 2,608.000 SIT
Ustanovitelj: Matjaž Miran, Mozirje, Brez-

je 49a, vstop 10. 2. 1992, vložek
2,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-111925
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04414 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa WINTER COMMERCE,
mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Šentjur, Vrbno n.h., sedež: Vrbno n.h.,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/02588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spreme-
mbo poslovnih deležev in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5877954
Firma: WINTER COMMERCE, medna-

rodno trgovsko podjetje, d.o.o., Šentjur
Skrajšana firma: WINTER COMMERCE,

d.o.o., Šentjur
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Mežič-Zorko Alojzija, Ce-

lje, Nušičeva 12, vstop 9. 1. 1991, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
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na na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-111927
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04424 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ŠUMER, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Lju-
bečna, sedež: Cesta v Celje 2, 3000 Lju-
bečna, pod vložno št. 1/05566/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo poslovnih deležev in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5761379
Firma: ŠUMER, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠUMER, d.o.o.
Sedež: 3211 Škofja vas, Cesta v Ce-

lje 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šumer Viljem, vložek

1,101.299 SIT; Šumer Jožefa, vložek
278.961 SIT in Šumer Uroš, vložek
119.740 SIT, vsi iz Škofje vasi, Cesta v
Celje 2, vstopili 3. 5. 1993, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;

2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo

s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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 ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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

Rg-111934
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04008 z dne 15. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SAJKA, d.o.o., proizvodno
trgovsko podjetje, Frankolovo, sedež:
Dol pod Gojko 18, 3213 Frankolovo,
pod vložno št. 1/04400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo za-
stopnikov ter družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5868823
Firma: VEMAX, Trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Frankolovo
Skrajšana firma: VEMAX, d.o.o., Frak-

nolovo
Sedež: 3213 Frankolovo, Lipa 7
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Jožef in Korošec

Ana, oba izstopila 21. 8. 1994; Ramkovski
Velija, Skopje, Makedonija, Ul. Bojmija
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1/1-5, vstop 21. 9. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Jožef, razrešen 21. 9.
1994; direktorica Korošec Ana, razrešena
21. 9. 1994 kot namestnica direktorja; di-
rektor Zgonc Stanislav, Grosuplje, Spodnja
Slivnica 120a, imenovan 21. 9. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi.

Rg-111935
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03368 z dne 12. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ŽVIGL, Storitve, avtokle-
parstvo, avtovleka, d.o.o., Slov. Konjice,
sedež: Zeče 54, 3210 Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/05323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
o ustanoviti z zakonom o gospodarskih druž-
bah in povečanje osnovnega kapitala ter
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5743656
Osnovni kapital: 1,796.789,20 SIT
Ustanoviteljica: Marinšek Marjana, Slo-

venske Konjice, Zeče 54, vstop 1. 12.
1992, vložek 1,796.789,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-111937
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00344 z dne 16. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MAVRIČ, podjetje za grad-
beništvo, d.o.o., Podvrh 18, Mozirje, se-
dež: Podvrh 18, 3330 Mozirje, pod vlož-
no št. 1/05359/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 20. 4. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5736978
Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1997:

0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-

karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-111942
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00134 z dne 22. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LIKAR IN SIN, podjetje za
upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih
hiš in poslovnih prostorov, d.n.o., Vele-
nje, sedež: Trg mladosti 6, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/06328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 2. 3. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5836484
Firma: LIKAR IN SIN, podjetje za

upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih
hiš in poslovnih prostorov, d.n.o., Vele-
nje

Skrajšana firma: LIKAR IN SIN, d.n.o.,
Velenje

Sedež: 3320 Velenje, Kardeljev trg 6
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-111943
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00296 z dne 12. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KOVINOTEHNA LEASING,
d.o.o., Celje, podjetje za leasing tehno-
loške opreme in izdelkov široke potroš-
nje, Celje, Mariborska 17, sedež: Mari-
borska 17, 3000 Celje, pod vložno št.

1/02834/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sprememembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
poslovnih deležev, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5494265
Ustanovitelj: Sodia Franc, G.m.b.H., Fer-

lach, izstop 5. 6. 1996; Banka Celje, d.d.,
izstop 29. 3. 1996; KOVINOTEHNA, med-
narodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Ma-
riborska 7, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,864.206 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 6521
Finančni zakup (leasing).

Rg-111944
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00766 z dne 13. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KOVINOTEHNA LEASING,
d.o.o., Celje, podjetje za leasing tehno-
loške opreme in izdelkov široke potroš-
nje, Celje, Mariborska 17, sedež: Mari-
borska 17, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02834/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5494265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bombek Janez, razrešen 2. 10.
1996; direktorica Avberšek Alenka, Vele-
nje, Lipa 10, imenovana 2. 10. 1996, ne
more brez soglasja skupščine sklepati po-
slov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opradeljeno v letnem programu
dela; določanje splošnih pogojev poslova-
nja; sklepanje zakupnih pogodb glede last-
nih ali tujih sredstev, ki niso predmet lea-
sing poslov iz dejavnosti; sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto; prenos kakršnih koli družbenih pravic
na druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe na dobičku; podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil; imenovanje in raz-
reševanje revizorjev poslovanj; spreminja-
nje notranje organizacije družbe.

Rg-111945
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00875 z dne 19. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MIZARSTVO KOVAČ, pod-
jetje za obdelavo lesa in trgovino, d.o.o.,
Ljubija 55, Mozirje, sedež: Ljubija 55,
3330 Mozirje, pod vložno št. 1/01044/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, vložkov družbenikov iz sredstev družbe,
spremembo družbene pogodbe z dne
7. 11. 1996 in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5342414
Osnovni kapital: 90,024.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Miha, vstop 15. 12.

1989 in Kovač Katarina, vstop 21. 12.
1993, oba iz Mozirja, Ljubija 55, vložila po
45,012.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.
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Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024

Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-111946
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00123 z dne 19. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KOSTROJ – NOVI STROJI,
Proizvodnja strojev, d.o.o., Slovenske
Konjice, sedež: Tovarniška 2, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/04326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poob-
laščenca za zastopanje in družbene pogod-
be z dne 16. 5. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5627222
Ustanovitelji: KOSTROJ, tovarna strojev,

d.o.o., Slovenske Konjice, izstop 16. 5.
1996; Kangler Marijan, Slovenske Konjice,
Kajuhova 1, vstop 16. 5. 1996, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorc Rafael, Frankolovo, Bezenškovo
bukovje 10, vstop 16. 5. 1996, vložek
495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajko Alfonz, Oplotnica, Zg. Grušovje 10c,
vstop 16. 5. 1996, vložek 495.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Celcer Milan, razrešen 16. 5. 1996;
direktor Kangler Marijan, imenovan 16. 5.
1996, posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali o obremenitvi
nepremičnin, prevzemanju jamstev ter dru-
ge po naravi podobne posle, lahko sklene
le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.

Rg-111948
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00158 z dne 14. 5. 1997 pod
št. vložka 1/06633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125800
Firma: TEHING, metalurgija in li-

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

govornostjo
Sedež: 3221 Teharje, Teharje 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Franc, Teharje, Te-

harje 8, vstop 22. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlakar Franc, imenovan 22. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-

cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-111952
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02669 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CT – PRODUKTI, Kemični,
tehnični, specialni izdelki, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Zreče, sedež:
Vodovnikova 27, 3214 Zreče, pod vlož-
no št. 1/05591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe ter spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5763665
Osnovni kapital: 1,781.400 SIT
Ustanovitelja: Štefančič Marjan, izstop

7. 2. 1994; Leskovar Ivan, Zreče, Prešer-
nova 5, vstop 19. 5. 1994, vložek 160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oplotnik
Daniel, Zreče, Jurija Vodovnika 27, vstop
18. 3. 1993, vložek 1,621.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-111954
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04298 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GAZELA, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Pu-
cova 1, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremem-
bo firme, sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5529263
Firma: GAZELA, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Na Otoku 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pristovnik Marta, Celje,

Na Otoku 1, vstop 23. 9. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pristovnik Marta, razrešena
27. 12. 1994 kot v.d. direktorja in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;

2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2670 Obdelava naravnega kamna; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-

mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-111955
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03588 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TERME LAŠKO, hoteli, go-
stinstvo in turizem, d.d., Laško, sedež:
Ul. B. Kraigherja 2, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/03586/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
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gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, člane nad-
zornega sveta in sklep o povečanju osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5565936
Osnovni kapital: 15,044.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Šrot Boško, razrešen 27. 10. 1994
kot namestnik direktorja; Kovačič Danilo,
razrešen 27. 10. 1994 kot predsednik
upravnega odbora.

Člani nadzornega sveta: Pliberšek Sto-
jan, Andro Ocvirk, Hrastelj Peter, Boško
Šrot in Jakhel Olga, vsi vstopili 27. 10.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

S sklepom skupščine z dne 27. 10.
1994 se osnovni kapital z vložki poveča za
14,497.560 SIT.

Rg-111959
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04107 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EMO – ORODJA IN
NAPRAVE, proizvodno podjetje, d.o.o.,
Celje, sedež: Mariborska c. 86, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02411/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti  ter spremembo
pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5453364
Osnovni kapital: 260,047.472,60 SIT
Ustanovitelj: EMO, emajlirnica, metalna

industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Maribor-
ska cesta 86, vstop 27. 12. 1994, vložek
259,947.472,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stepišnik Stanko, Škofja vas, Šmi-
klavž pri Škofji vasi 19b, razrešen 27. 12.
1994 in ponovno imenovan za direktorja,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju, odpovedovanju ali spreminjanju ka-
kršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; pri najemanju kre-
ditov in posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim ali pravnim osebam ter pri odobra-
vanju komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 100.000 DEM; pri najemanju ali daja-
nju garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanj, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 100.000 DEM; pri prodaji, daja-
nju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po

svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb-hčera, predstavništev ali
poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera direktor potrebuje pi-
smeno soglasje organa upravljanja ustano-
vitelja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2731
Hladno vlečenje; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-111963
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04511 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje
veleblagovnica Velenje, sedež: Šaleška
21, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti, uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5524776
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hribernik Gabi, razrešena 23. 7.
1994 kot pomočnica direktorja; direktor Ri-
bič Drago, Velenje, Splitska ulica 53, razre-
šen 22. 7. 1994 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen za: sklenitev poslov, kadar vrednost

posla presega znesek 2,000.000 SIT; pro-
dajo nepremičnin, najemanje ali dajanje po-
sojil, dajanje garancij, hipotekarnih ali kakr-
šnihkoli jamstev za obveznosti družbe in dru-
gih oseb; sklepanje leasnig pogodb ali po-
godb o dolgoročnih prodajah in nabavah
blaga, pogodb, ki se nanašajo na pravice
industrijske lastnine, ustanavljanje podruž-
nic in družb hčera, nakupe poslovnega de-
leža/delnic drugih podjetij, uvajanje novih
proizvodov in dejavnosti ali opustitev dose-
danjih; imenovanje delavcev s posebnimi
pooblastili, za kar potrebuje predhodno so-
glasje družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
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drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejvnosti pod ši-
fro J/67.13 družba opravlja le dejavnosti
menjalnic in zastavljalnic.

Priglasitev za vpis dejavnosti pod šifro
G/51.46 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki iz dejavnosti pod šifro G/52.32
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki se zavrne.

Rg-111964
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03935 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALPARI, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Petrovče, sedež:
Drešinja vas 52, 3301 Petrovče, pod
vložno št. 1/03343/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562503
Osnovni kapital: 2,334.000 SIT
Ustanovitelja: Zazijal Antineja, vložek

10.000 SIT in Zazijal Rajko, vložek
2,324.000 SIT, oba iz Petrovč, Drešinja
vas 52, vstopila 26. 11. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-111965
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03562 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KWEDER, d.o.o., trgovsko
podjetje, Celjska 26, Vojnik, sedež: Celj-
ska 26, 3212 Vojnik, pod vložno št.
1/02809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, družbenikov, zastopnika in
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5493803
Firma: KWEDER, trgovinska družba,

k.d.
Skrajšana firma: KWEDER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Kveder Ljudmila, izstop

16. 9. 1994; Kveder Viljem, Vojnik, Celjska
26, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d. 19. 9.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kveder Dijana, Vojnik, Celjska
cesta 26, vstop 19. 9. 1994, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wahidi Raid Suleiman Mahmaud, Irbit, Jor-
danija, Kufryouba, vstop 19. 9. 1994, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kveder Viljem, razrešen 19. 9. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-111966
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04086 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KEWIN, trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Celje, Dobojska 5,
sedež: Dobojska 5, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/01493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5354366
Firma: KEWIN, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KEWIN, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,078.880 SIT
Ustanovitelj: Brvar Leon, Hilzingen, Eli-

zabethenstrasse 13, vstop 3. 9. 1994, vlo-
žek 2,076.880 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet.
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Rg-111967
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03521 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EMO CENTER KAKOVOS-
TI, podjetje za intelektualne storitve,
d.o.o., sedež: Mariborska c. 86, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04918/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki ter spremembo
družbene pogodbe z dne 4. 10. 1994 s
temile podatki:

Matična št.: 5804671
Osnovni kapital: 2,918.230 SIT
Ustanovitelji: Strašek Franc, Celje, Na

zelenici 9, vstop 30. 6. 1994, vložek
727.057 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šorn Milan, Celje, Trnovlje pri Celju, Gaji 3,
vstop 4. 10. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kresnik Dušan,
Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 57,
vstop 4. 10. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Spolenak Marja-
na, Škofja vas, Cesta v Teharje 57, vstop
4. 10. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Švegler Nevenka, Šent-
jur, Trnovec 8, vstop 4. 10. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111968
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03931 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LAMBA, d.o.o., Trgovina,
uvoz in izvoz, Slovenske Konjice, se-
dež: Rimska 5, 3210 Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/02426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5681537
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Lampret Oksana, Sloven-

ske Konjice, Rimska 5, vstop 11. 10. 1992,
vložek 1,500.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-111969
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01915 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa DESIGNSTUDIO DAN, eko-
nomsko propagandne storitve, d.o.o.,
Celje, Cesta na Dobrovo 5, sedež: Cesta
na Dobrovo 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00818/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5301335
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hrovat Danijel in Hrovat

Majda, oba iz Celja, Oblakova 3, vstopila
13. 11. 1989, vložila po 749.650 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Grabar Lea, Ce-
lje, Prežihova 58, vstop 13. 11. 1989, vlo-
žek 700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111971
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04628 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa Q TRADE, Mednarodna tr-
govina in zastopstva, d.o.o., Velenje, se-
dež: Kavče 63, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02914/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5497264
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pucher Franz, izstop 2. 12.

1994; Šulek Drago, Velenje, Kavče 63, vs-
top 15. 4. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-111972
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02921 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTERMARK, trgovina, go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, Mlinska cesta 11a, sedež: Mlinska
cesta 11a, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02675/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benikov in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5490286
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Herman, izstop 25. 5.

1994.
Razširi se dejavnost družbe za: trgovske

storitve; poslovne storitve (izvzemši odvetni-
ško zastopanje); knjigovodsko računovod-
ske storitve; aranžerske in dekoraterske
storitve; pridobivanje poljščin, vrtnin in
okrasnih rastlin; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; prevoz oseb v cest-
nem prometu.

Tako odslej dejavnost glasi: gostinske
storitve prehrane; druge gostinske storitve;
trgovina na debelo in drobno živilskih in
neživilskih proizvodnov vseh trgovskih strok;
komercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; oddajanje v na-
jem motornih vozil in plovil-rent a car in rent
a boat; prevoz blaga v cestnem prometu;
organizacija kulturnih, zabavnih in športno
rekreacijskih prireditev; trgovske storitve;

poslovne storitve (izvzemši odvetniško zas-
topanje); knjigovodsko računovodske
storitve; aranžerske in dekorativne storitve;
pridobivanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; prevoz oseb v cestnem pro-
metu.

Rg-111973
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03163 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTERMARK, trgovina, go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, Mlinska cesta 11a, sedež: Mlinska
cesta 11a, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02675/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, poslovenag deleža in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 22. 6. 1994 s temile
podatki:

Matična št.: 5490286
Ustanovitelja: Kačičnik Marko, vstop

16. 11. 1990 in Kačičnik Terezija, vstop
22. 6. 1994, oba iz Slovenskih Konjic, Mlin-
ska cesta 11a, vložila po 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-111976
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04458 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MATJAŽ, montaža, zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Petrovče
232, Petrovče, sedež: Petrovče 232,
3301 Petrovče, pod vložno št.
1/01248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5332729
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Goršek Matjaž, Petrovče,

Petrovče 232, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111977
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03895 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ITP ŠKAFER J&D, inženi-
ring, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Šem-
peter v Savinjski dolini 102, sedež: Šem-
peter v Savinjski dolini 102, 3311 Šem-
peter v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/02025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5409454
Firma: ITP ŠKAFER IN ŠKAFER J & D,

inženiring, trgovina, proizvodnja, d.n.o.,
Šempeter v Savinjski dolini 102

Skrajšana firma: ITP ŠKAFER IN
ŠKAFER J & D, d.n.o., Šempeter v Sa-
vinjski dolini 102

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Škafer Darja in Škafer Jo-
žef, oba iz Šempetra v Savinjski dolini, Šem-
peter v Savinjski dolini 102, izstopila iz d.o.o.
in vstopila v d.n.o. 23. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Škafer Jožef, razrešen 23. 12. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Škafer Darja,
imenovana 23. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-111978
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03667 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LEŠNIK, trgovsko, pro-
izvodno in transportno podjetje, d.o.o.,
Cesta pod parkom 25, Velenje, sedež:
Cesta pod parkom 25, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/02531/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, družbeni-
kov, zastopnika, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5479177
Firma: LEŠNIK, trgovsko, proizvodno

in transportno podjetje, k.d.
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Skrajšana firma: LEŠNIK, k.d., Velenje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Lešnik Miran, Velenje, Ce-

sta pod parkom 25, izstopil iz d.o.o. in vsto-
pil v k.d. 10. 11. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Lešnik Ire-
na, Velenje, Cesta pod parkom 25, vstop
10. 11. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnik Miran, razrešen 10. 11. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-

na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja dejavnost zastavljalnic in menjalnic;
pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
opravlja vse, razen revizijskih dejavnosti.

Rg-111981
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01920 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa JAGROS, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Laše 1b, Pod-
plat, sedež: Laše 1b, 3241 Podplat, pod
vložno št. 1/05001/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi ter povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5701414
Osnovni kapital: 102.000 SIT
Ustanovitelj: Jager Franc, Podplat, Laše

1b, vstop 16. 10. 1992, vložek 102.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pripojitev PODJETJA JAGER, trgovina
proizvodnja in storitve, d.o.o., Laše 1b, Pod-
plat, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
28. 4. 1994.

Rg-111985
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03440 z dne 3. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALMAX, d.o.o., proizvod-
nja, storitve, trgovina, Zreče, sedež: Ce-
sta na Roglo 17, 3214 Zreče, pod vložno
št. 1/03927/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in spremembo druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5614830
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Presiček Maks, izstop

19. 12. 1994; Fijavž Aljoša, Zreče, Cesta
na Roglo 17, vstop 19. 3. 1992, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111986
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03741 z dne 3. 6. 1997 pri
subjektu vpisa HIS-HMEZAD INFORMA-
CIJSKI SISTEMI, podjetje za informacij-
ski inženiring, d.o.o., Žalec, sedež: Žal-
skega tabora 1, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/03376/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža ter povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5561370
Firma: HIS, informacijski sistemi,

d.o.o.
Skrajšana firma: HIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,203.000 SIT
Ustanovitelji: Kampoš Roman, izstop

7. 12. 1992, Ulaga Alenka, izstop 7. 12.
1992; Kriter Zoran, Petrovče, Dobriša vas
51, vstop 5. 12. 1991, vložek 780.450
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gubenšek
Anton, Celje, Linhartova 4, vstop 5. 12.
1991, vložek 468.270 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žagar Vojko, Žalec, Ulica tal-
cev 1, vstop 5. 12. 1991, vložek 728.420
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Ka-
tica, Žalec, Velenjska 10, vstop 5. 12.
1991, vložek 728.420 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vrhovec Dušan, Šempeter,
Šempeter 296a, vstop 5. 12. 1991, vložek
520.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čakš Ivan, Griže, Migojnice 103a, vstop
5. 12. 1991, vložek 260.150 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Cerjak Tanja, Celje,
Kajuhova 11, vstop 5. 12. 1991, vložek
166.496 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Domjanič Milivoj, Žalec, Velenjska 10, vs-
top 5. 12. 1991, vložek 270.556 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Domitrovič Milan,
Velenje, Vinska gora 27b, vstop 5. 12.
1991, vložek 208.120 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gubenšek Marko, Celje, Irši-
čeva 4, vstop 5. 12. 1991, vložek 228.932
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košec Moj-
ca, Petrovče, Petrovče 283, vstop 5. 12.
1991, vložek 166.496 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mlakar Irena, Gomilsko, Tr-
nava 31, vstop 5. 12. 1991, vložek
343.398 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rak Stanislav, Šempeter, Zg. Roje 15a, vs-
top 5. 12. 1991, vložek 166.496 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Skale Tomaž, Ce-
lje, Božičeva 1, vstop 5. 12. 1991, vložek
166.496 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111987
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03725 z dne 3. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MAREX, Trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Frankolovo, se-
dež: Dol pod Gojko 17, 3213 Frankolo-
vo, pod vložno št. 1/04106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov, firme, sedeža, zastop-
nika, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5869676
Firma: ORGA PRO, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Šempeter v Sa-
vinjski dolini

Skrajšana firma: ORGA PRO, d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini

Sedež: 3311 Šempeter v Savinjski
dolini, Šempeter/Savinjski dolini 156b

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Marzidovšek Igor in Marzi-

dovšek Andreja, oba izstopila 14. 11. 1994;
Planinšek Matjaž, Žalec, Ulica Savinjske če-
te 2, vstop 14. 11. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Planinšek
Vesna, Šempeter v Savinjski dolini, Šempe-
ter v Savinjski dolini 156b, vstop 14. 11.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marzidovšek Igor, razrešen 14. 11.
1994; direktor Planinšek Matjaž, imenovan
14. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo.

Rg-111989
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00549 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALMAX, d.o.o., proizvod-
nja, storitve, trgovina, Zreče, sedež: Ce-
sta na Roglo 17, 3214 Zreče, pod vložno
št. 1/03927/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 20. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5614830
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:

18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 29320 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64200 Telekomunikacije; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-111990
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00356 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
GOSTINSTVO, d.o.o., restavracije, Zdra-
viliški trg 16, Rogaška Slatina, sedež:
Zdraviliški trg 16, 3250 Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/05413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, zastopnika, akta o ustanovitvi z
dne 29. 3. 1995, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5743460
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA – HO-

TELIRSTVO, hoteli in restavracije, d.o.o.,
Rogaška Slatina

Skrajšana firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠ-
KA – HOTELIRSTVO, d.o.o., Rogaška Sla-
tina

Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdra-
viliški trg 14

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strašek Jože, razrešen 29. 3. 1995;
direktor Križan Franci, Rogaška Slatina, Ul.
XIV. divizije 28, imenovan 29. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
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pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9213
Kinematografska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja samo dejavnosti menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K/74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-111991
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00574 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CT – PRODUKTI, Kemični,
tehnični, specialni izdelki, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Zreče, sedež:
Vodovnikova 27, 3214 Zreče, pod vlož-
no št. 1/05591/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
20. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5763665
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:

24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 28520 Splošna mehanična dela;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29600 Proizvodnja orožja in streliva; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31200 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51520 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 74820
Pakiranje.

Rg-111992
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00633 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, pro-
izvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5149398
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Rg-111993
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00440 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ASTERIA, Avtošola, d.o.o.,
Velenje, sedež: Kardeljev trg 5, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/02216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425042
Firma: ASTERIA, Avtošola, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTERIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolar Marjan, Velenje, Ce-

sta III/8, vstop 20. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-111994
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00454 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LEDNIK & LEDNIK, pro-

izvodnja in zastopanje, d.o.o., Arja vas
51b, Petrovče, sedež: Arja vas 51b,
3301 Petrovče, pod vložno št.
1/03523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 25. 5. 1995, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5597587
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 6024 Cestni to-
vorni promet; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-111996
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00704 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, pro-
izvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5149398
Ustanovitelj: Gorečan Branko, izstop

20. 6. 1995; Špan Jože, Ljubljana, Tesov-
nikova 67, vstop 20. 6. 1995, vložek
8,669.860,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111997
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00997 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MINI MARKETING, d.o.o.,
Trgovsko podjetje Stranice, sedež: Stra-
nice 120, 3206 Stranice, pod vložno št.
1/05685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenice zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo
priimka družbenice, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 23. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5788935
Ustanoviteljica: Ratej Olga, izstop 30. 4.

1996; Šet Darja, izstop 30. 4. 1996; Ratej
Darja, Oplotnica, Prečna ulica 17, vstop
30. 4. 1996, vložek 1,566.700 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ratej Olga, razrešena 30. 4. 1996
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-111998
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00373 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GAN, gradbeno podjetje,
d.o.o., Celje, Goriška 8, sedež: Goriška
8, 3000 Celje, pod vložno št. 1/04817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5708869
Firma: GAN, gradbeno podjetje,

d.o.o., Celje
Skrajšana firma: GAN, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Alušeski Nafis, Struga – Re-

publika Makedonija, Oktisi 274, vstop
14. 10. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hasanbegović Almira, Celje, Deč-
kova cesta 52, imenovana 26. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-

zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 6024 Cestni tovor-
ni promet.

Rg-112000
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00947 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, pro-
izvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5149398
Ustanovitelji: Cencelj Jožef, Planina, Pla-

nina n.h., vložek 69.604,70 SIT; Doberšek
Zdenka, Planina, Doropolje 39b, vložek
83.182,80 SIT; Dolar Robert, Planina, Pla-
nina 67, vložek 6.500 SIT; Gračnar Edi,
Dobje, Ravno 9, vložek 9.314 SIT; Gračner
Branka, Planina, Golobinjek 14a, vložek
74.693,20 SIT; Gračnar Boris, Planina,
Tajhte 4, vložek 19.047,50 SIT; Gračner
Mihael, Planina, Planina 33, vložek
117.250,40 SIT; Hladin Konrad, Jurklošter,
Mrzlo polje 7, vložek 128.664,20 SIT; Ho-
delj Rudolf, Dobje, Breze pri Dobjem, vlo-
žek 126.462,10 SIT; Hrovatič Maksimiljan,
Dobje, Presečno 32, vložek 44.168,30
SIT; Jančič Franc, Planina, Praprotno 16,
vložek 86.519,30 SIT; Jazbec Anton, Plani-
na, Planina 75, vložek 91.318 SIT; Jazbec
Marjan, Planina, Brdo 10, vložek
55.221,40 SIT; Jazbinšek Alojz, Grobelno,
Šentvid 19, vložek 64.464,60 SIT; Jazbin-
šek Marija, Planina, Planinska vas 24, vlo-
žek 55.620,70 SIT; Kladnik Ivan, Planina,
Loke 6, vložek 17.082,90 SIT; Kolman Raj-
ko, Planina, Visoče 17, vložek 34.055,60
SIT; Koprivc Darko, Planina, Doropolje 27,
vložek 46.126,40 SIT; Koprivc Jožef, Pla-
nina, Planinska vas 6, vložek 71.730,30
SIT; Kotnik Peter, Planina, Loke 13, vložek
74.957,30 SIT; Kovačič Zdravko, Planina,
Planina 27c, vložek 96.690 SIT; Koželj Ivan,
Planina, Podvine 8, vložek 86.983,90 SIT;
Koželj Jože, Planina, Planina 27b, vložek
122.712,50 SIT; Kovačič Edvard, Planina,
Planina 76, vložek 67.994,40 SIT; Koželj
Marko, Planina, Planina 25, vložek
17.173,10 SIT; Krofl Lidija, Planina, Plani-
na 35a, vložek 95.923,50 SIT; Krofl Anton,
Planina, Planina 35a, vložek 162.101,40
SIT; Krajnc Darko, Jurklošter, Marijina vas
12, vložek 26.326,10 SIT; Krajnc Magda,
Planina, Planina 25b, vložek 66.454,90
SIT; Krajnc Viljem, Planina, Planina 78, vlo-
žek 120.278,60 SIT; Leskovšek Silvo, Pla-
nina, Presečno 30, vložek 59.298,70 SIT;
Markovič Marjan, Planina, Visoče 9a, vlo-
žek 32.619,20 SIT; Narat Mojca, Planina,
Planina 40a, vložek 51.544,30 SIT; Obrez
Jožef, Planina, Visoče 18, vložek
36.793,90 SIT; Pančur Romana, Planina,
Doropolje 17, vložek 36.902,60 SIT; Pa-
vlič Anton, Planina, Doropolje 26, vložek
18.190,80 SIT; Pavlinc Ivan, Planina, Pod-
vine 18, vložek 84.226,20 SIT; Planko Jo-
žef, Dobje, Večje brdo 1, vložek 97.218,20
SIT; Pušnik Ivan, Planina, Planina 27c, vlo-

žek 119.106,30 SIT; Pušnik Ladislav, Jur-
klošter, Blatni vrh 34, vložek 99.620,80
SIT; Pušnik Marija, Planina, Planina 76, vlo-
žek 25.327,70 SIT; Pušnik Milan, Planina,
Planina 34, vložek 80.593,40 SIT; Planko
Marjan, Dobje, Škarnice 33, vložek
14.396,90 SIT; Polšak Konrad, Jurklošter,
Blatni vrh 5, vložek 63.556,40 SIT; Rajh
Urška, Planina, Planina 18, vložek
41.907,40 SIT; Robič Karl, Planina, Doro-
polje 1, vložek 82.190,80 SIT; Romih Dar-
ko, Planina, Planina 45, vložek 18.042,70
SIT; Romih Anton, Sevnica, Bohorska 14,
vložek 84.718,20 SIT; Romih Radovan,
Dobje, Lazišče 16, vložek 41.224,60 SIT;
Senica Jerica, Planina, Planina 14, vložek
105.720,60 SIT; Šmid Kristina, Planina,
Planina 68, vložek 28.954,10 SIT; Šmid
Vincenc, Jurkošter, Marijina vas 13, vložek
70.396,90 SIT; Šmid Vinko, Jurklošter, Ma-
rijina vas 31, vložek 26.152,20 SIT; Teržan
Franc, Prevorje, Dobje/Lesičnem, vložek
88.226,20 SIT; Tonjko Ludvik, Planina, Pla-
nina 76, vložek 34.802,70 SIT; Tovornik
Ivan, Planina, Planina 76, vložek 91.208,50
SIT; Tovornik Jožef, Planina, Brdo 4, vložek
85.237,50 SIT; Tovornik Silvo, Planina,
Tajhte 1, vložek 108.348,60 SIT; Tovornik
Zmago, Planina, Tajhte 2, vložek
68.986,30 SIT; Uduč Viljem, Planina, Plani-
na 53, vložek 96.535,40 SIT; Vertačnik Jo-
že, Planina, Podvine 3, vložek 30.459,10
SIT; Vodišek Anton, Planina, Planina 57,
vložek 71.234,30 SIT; Vouk Srečko, Plani-
na, Planina 63, vložek 115.013 SIT; Zalo-
kar Janko, Planina, Podpeč nad Marof., vlo-
žek 28.316,40 SIT; Zalokar Sandi, Planina,
Podpeč nad Marofom, vložek 12.677,10
SIT; Zapušek Mirko, Planina, Planina 27,
vložek 103.105,50 SIT; Žibret Jožef, Plani-
na, Visoče 12, vložek 71.067,60 SIT; Ži-
bret Bogomir, Planina, Planina 25a, vložek
113.936,20 SIT; Baumkirher Rupert, Pla-
nina, Visoče 2, vložek 49.745,60 SIT; Bo-
bek Anton, Planina, Planina 27, vložek
79.703,70 SIT; Jančič Milan, Jurklošter,
Marijina vas 5, vložek 65.797,10 SIT; Jan-
čič Nada, Planina, Praprotno 16, vložek
36.251,20 SIT; Pušnik Konrad, Planina,
Tajhte 13, vložek 37.069,20 SIT; Voga An-
ton, Planina, Praprotno 12, vložek
60.431,60 SIT; Deželak Ivana, Planina, Pla-
nina 5, vložek 32.966,20 SIT; Doberšek
Marjan, Planina, Dorapolje 39b, vložek
65.816,40 SIT; Jazbec Mehtilda, Planina,
Planina 75, vložek 87.394,50 SIT; Keše
Drago, Gorica pri Slivnici, Voduce 23, vlo-
žek 68.244,80 SIT; Kocman Milivoj, Lesič-
no, Lesično 7a, vložek 68.740,70 SIT; Kra-
jnc Stanko, Planina, Planina 25b, vložek
90.080,50 SIT; Lončarič Slavko, Planina,
Planina 65b, vložek 66.608,70 SIT; Lonča-
rič Hedvika, Planina, Planina 65b, vložek
45.777,70 SIT; Pajek Anton, Planina, Pla-
nina 36, vložek 48.231,90 SIT; Špan Šte-
fanija, Planina, Planina 39a, vložek
89.861,50 SIT; Tovornik Marjan, Planina,
Planina n.h., vložek 62.035,40 SIT; Uduč
Anton, Dobje, Presečno 26, vložek
41.855,10 SIT; Gračner Mihael, Planina,
Golobinjek 14a, vložek 102.764,70 SIT;
Zalokar Roman, Planina, Podpeč nad Ma-
rof., vložek 30.235,90 SIT; vsi izstopili
12. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo;
Špan Jože, Ljubljana, Tesovnikova 67, vsto-
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pil 12. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarja,
njegovi vložki pa so: 69.604,70 SIT;
83.182,80 SIT; 6.500 SIT; 9.314 SIT;
102.764,70 SIT; 74.693,20 SIT;
19.047,50 SIT; 117.250,40 SIT;
128.664,20 SIT; 126.462,10 SIT;
44.168,30 SIT; 86.519,30 SIT; 91.318
SIT; 55.221,40 SIT; 64.464,60 SIT;
55.620,70 SIT; 17.082,90 SIT; 34.055,60
SIT; 46.126,40 SIT; 71.730,30 SIT;
74.957,30 SIT; 96.690 SIT; 86.983,90
SIT; 122.712,50 SIT; 67.994,40 SIT;
17.173,10 SIT; 95.923,50 SIT;
162.101,40 SIT; 26.326,10 SIT;
66.454,90 SIT; 120.278,60 SIT;
59.298,70 SIT; 32.619,20 SIT; 52.544,30
SIT; 36.793,90 SIT; 36.902,60 SIT;
18.190,80 SIT; 84.226,20 SIT; 97.218,20
SIT; 119.106,30 SIT; 99.620,80 SIT;
25.327,70 SIT; 80.593,40 SIT; 14.396,90
SIT; 63.556,40 SIT; 41.907,40 SIT;
82.190,80 SIT; 18,042.70 SIT; 84.718,20
SIT; 41.224,60 SIT; 105.720,60 SIT;
28.954,10 SIT; 70.396,90 SIT; 25.152,20
SIT; 41.855,10 SIT; 88.226,20 SIT;
34.802,70 SIT; 91.208,50 SIT; 85.237,50
SIT; 108.348,60 SIT; 68.986,30 SIT;
96.535,40 SIT; 30.459,10 SIT; 71.234,30
SIT; 115.013 SIT; 28.316,40 SIT;
30.235,90 SIT; 12.677,10 SIT;
103.105,50 SIT; 71.067,60 SIT;
113.936,20 SIT; 49.745,60 SIT;
79.703,70 SIT; 65.797,10 SIT; 36.251,20
SIT; 80.180,30 SIT; 47.233,50 SIT;
18.956,50 SIT; 5.971 SIT; 83.929,10 SIT;
75.214,20 SIT; 6.834,10 SIT; 37.069,20
SIT; 16.238,30 SIT; 60.431,60 SIT;
32.966,20 SIT; 65.816,40 SIT; 87.394,50
SIT; 68.244,80 SIT; 68.740,70 SIT;
90.080,50 SIT; 66.608,70 SIT; 45.777,70
SIT; 48.231,90 SIT; 89.861,50 SIT;
62.035,40 SIT; Koprivc Franc, Planina,
Planina 74, vložek 80.180,30 SIT; Koprivc
Pavel, Planina, Golobinjek 17, vložek
47.233,50 SIT; Kovač Ciril Metod, Planina,
Loke 11, vložek 18.956,50 SIT; Kozole
Matija, Planina, Planina 76, vložek 5.971
SIT; Narat Ivan, Planina, Planina 40a, vlo-
žek 83.929,10 SIT; Poljanec Ivan, Plani-
na,Visoče 14, vložek 75.214,20 SIT; Pu-
šnik Zdenka, Kalobje, Kostrivnica 13, vlo-
žek 6.834,10 SIT; Špan Janez, Planina,
Doropolje 39a, vložek 16.238,30 SIT, vsi
izstopili 12. 9. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-112001
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00594 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALPOS LAKIRNICA, lakira-
nje kovin, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška
2, Šentjur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška
2, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/05917/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in zastopnika,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
pri zastopniku, spremembo akta o ustanovi-
tvi z dne 4. 5. 1995 in spremembo pri usta-
novitelju s temile podatki:

Matična št.: 5800609
Firma: ALPOS EKOLOŠKA PEČ, razla-

kiranje kovin in druge ekološke storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: ALPOS EKOLOŠKA
PEČ, d.o.o., Šentjur

Ustanovitelj: ALPOS, industrija kovinskih
izdelkov in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arzenšek Janez, razrešen 4. 5.
1995; direktorica Drev Marjana, Celje, Pod
kostanji 8, imenovana 4. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene.

Rg-112004
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00215 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa AERO TRADE, d.o.o., Ce-
lje, sedež: 3000 Celje, pod vložno št.
1/03235/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo pri družbeni-
ku, spremembo firme, sedeža, zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526434
Firma: AERO TRADE, trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: AERO TRADE, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kocenova 4
Osnovni kapital: 4,597.490 SIT
Ustanovitelj: AERO, kemična grafična in

papirna industrija, d.d., Celje, Ipavčeva 32,
vstop 30. 10. 1991, vložek 4,597.490 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rekto Kramberger Boris, razrešen 13. 7.
1994; direktor Srnec Leon, Celje, Na Oto-
ku 9, imenovan 13. 7. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina

na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J/67.13 družba opravlja samo dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-112007
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00114 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa FRIGGS, trgovina, marke-
ting, rent-a-car, posredovanje in zasto-
panje, d.o.o., Celje, sedež: Ljubljanska
16, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo in uskladitev
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dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5781809
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:

2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 709/93 z dne 29. 6. 1993.

Rg-112011
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00619 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KOOPERATIVA, gradbeni-
štvo in storitve, d.o.o., Celje, Zatišje 27,
sedež: Zatišje 27, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5871590
Firma: KOOPERATIVA, proizvodnja,

gradbeništvo in storitve, d.o.o., Celje,
Zatišje 27

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanjko Josip, Celje, Zatišje

27, vstop 24. 1. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-

ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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

Rg-112012
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00516 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EDIT, storitve, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Šešče 22,
3312 Prebold, pod vložno št.
1/02163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo poslovnih dele-
žev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5444365
Osnovni kapital: 5,100.093 SIT
Ustanovitelj: Lesjak Dušan, Prebold,

Šešče 22, vstop 10. 6. 1993, vložek
4,350.064,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-

nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro 67.13 družba opravlja se-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-112015
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00840 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KRAJNC & KRAJNC, pro-
izvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Celje,
Ulica bratov Vošnjakov 5, sedež: Ulica
bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01612/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in spremembo družbene pogodbe z
dne 11. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5409241
Firma: KRAJNC & KRAJNC, proizvod-

nja, trgovina, storitve, d.n.o., Celje, Uli-
ca XIV. divizije 6

Skrajšana firma: KRAJNC & KRAJNC,
d.n.o., Celje, Ulica XIV. divizije 6

Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 6

Rg-112017
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00503 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PROTEKS, proizovodnja in
promet s tekstilnimi in drugimi proizvo-
di, d.o.o., Orova vas 14 – Polzela, sedež:
Orova vas 14, 3313 Polzela, pod vložno
št. 1/01452/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi z dne
25. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5347963
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-

mi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-112019
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00223 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/06642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Ljubljana,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo firme, sedeža, druž-
benikov, zastopnikov, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1190407
Firma: OGNJEMET, vrtanje, miniranje

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

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Zavrh pri Galiciji

št. 8a
Osnovni kapital: 1,738.000 SIT
Ustanovitelja: Rogelj Tomislav, izstop

13. 12. 1994; Potočnik Ivan in Potočnik
Marija, oba iz Žalca, Zavrh pri Galiciji 8a,
vstopila 13. 12. 1994, vložila po 869.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Roglej Tomislav, razrešen 13. 12.
1994; direktor Potočnik Ivan, imenovan
13. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Potočnik Marija, imenovana
13. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 4010 Oskrba z elektri-
ko; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
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in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,

d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/15201/00.

Rg-112020
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00777 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KINO PODJETJE CELJE,
p.o., Celje, Titov trg 3, sedež: Titov trg 3,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00063/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter družbenike, osnovne kapital,
spremembo firme in spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5053056
Firma: CELJSKI KINEMATOGRAFI, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CELJSKI KINE-

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 3
Osnovni kapital: 28,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalidske-

ga in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložek 2,850.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5/IV, vložek 2,850.000 SIT;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 5,700.000 SIT;
Arsenovič Marjeta, Celje, Opekarniška c.
12c, vložek 90.000 SIT; Arsenovič Mirjana,
Celje, Opekarniška c. 12c, vložek 50.000
SIT; Bračun Anton, Celje, Vojkova ul. 1,
vložek 430.000 SIT; Bračun Neža, Kozje,
Veternik št. 1, vložek 200.000 SIT; Brglez
Vivod Maja, Celje, Gosposka ul. 21, vložek
150.000 SIT; Cvelfar Amalija, Celje, Jeraje-
va ul. 7, vložek 200.000 SIT; Čas Zdravko,
Žalec, Savinjska c. 72, vložek 400.000 SIT;
Godnik Franc, Celje, Celovška ul. 9, vložek
520.000 SIT; Godnik Saša, Celje, Celovška
ul. 9, vložek 170.000 SIT; Horvat Franc,
Škofja vas, Prekorje 68, vložek 400.000
SIT; Ivanosky Peter, Celje, Zagrad 116a,
vložek 350.000 SIT; Jamnikar Mojca, por.
Gradišnik, Celje, Lokrovec 58a, vložek
270.000 SIT; Jazbec Gizela, Ponikva, Po-
nikva 3, vložek 710.000 SIT; Jazbec Mar-
ko, Ponikva, Ponikva 3, vložek 150.000
SIT; Jazbec Ana, Ponikva, Ponikva 3, vlo-
žek 50.000 SIT; Jazbec Maja, Ponikva, Po-
nikva 3, vložek 50.000 SIT; Kajba Jelena,
Grobelno, Tratna pri Grobelnem 46, vložek
80.000 SIT; Kavčič Damjan, Celje, Čuprij-
ska ul. 11a, vložek 70.000 SIT; Kvas Ja-
nez, Celje, Zgornja Hudinja 43, vložek
400.000 SIT; Lapornik Jože, Celje, Vojko-
va ul. 6, vložek 400.000 SIT; Mastnak An-
ton, Šentjur, Goričica 25, vložek 150.000
SIT; Mastnak Sonja, Šentjur, Goričica 25,
vložek 100.000 SIT; Ostrožnik Danica, Ce-
lje, Košnica pri Celju 48, vložek 200.000
SIT; Petrej Jožefa, Celje, Pod lipami 2, vlo-
žek 420.000 SIT; Petrej Bojana, Celje, Pod
lipami 2, vložek 50.000 SIT; Pečnik Simon,
Šentjur, Lokarje št. 12a, vložek 70.000 SIT;

Podpečan Ksenija, Celje, Škapinova ul. 14,
vložek 80.000 SIT; Simič Melita, Celje,
Opekarniška c. 12c, vložek 50.000 SIT;
Šabec Marija, Celje, Ul. frankolovskih žrtev
15, vložek 90.000 SIT; Turnšek Mojca, Ce-
lje, Škapinova ul. 2, vložek 70.000 SIT;
Vivod Bojan, Celje, Gosposka ul. 21, vlo-
žek 900.000 SIT; Vivod Iza, Celje, Gospo-
ska ul. 21, vložek 50.000 SIT; Vivod Vid,
Celje, Gosposka ul. 21, vložek 50.000 SIT;
Zabav Eva, Celje, Oblakova ul. 38, vložek
70.000 SIT; Zakošek Magdalena, Celje, Za-
grad 129a, vložek 70.000 SIT; Žmahar Ja-
sna, Šentjur, Ulica talcev 15, vložek
440.000 SIT; Sklad RS za razvoj – za pro-
gram notranjega odkupa, vložek 9,100.000
SIT; vsi vstopili 9. 7. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vivod Bojan, razrešen 9. 7. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
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javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00797/01077 – 1996/BJ z dne 3. 10.
1996.

Rg-112021
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01431 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/06641/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1121588
Firma: ACO, gradbeni elementi, zasto-

panje, d.o.o., gradbeništvo, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Dodatna oblika: dvojna družba
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Obrt-

niška ulica 9
Ustanovitelja: ACO, gradbeni elementi,

zastopanje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Obrt-
niška ulica 9, vstop 2. 12. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; ACO
SEVERIN AHLMANN GMBH & CO KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, Rendsburg,
Postfach 320, vstop 2. 12. 1996, vložek
999 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poturica Vilko, Maribor, Borova vas
21, imenovan 2. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot direktor komplementarja,
razen za vse pravne posle, večje od 10.000
DEM tolarske protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
godbe, mora imeti soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-

larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-

strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G/52.488 družba opravlja vse, razen
orožja in streliva.

Rg-112022
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00381 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER
INFORMACIJSKO-RAČUNALNIŠKI
CENTER, Ul. XIV. divizije 14, Celje,
d.o.o., sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01464/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, zastopnikov, dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5098513
Firma: RAZVOJNI CENTER IRC

CELJE, d.o.o.
Skrajšana firma: RC IRC Celje, d.o.o.
Osnovni kapital: 60,789.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
5,415.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
5,415.000 SIT; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 10,837.000 SIT; Andrejaš Bojan, Ce-
lje, Brodarjeva 23, vložek 376.000 SIT;
Berce Janez, Celje, Ljubljanska 54, vložek
229.000 SIT; Cafuta Janko, Celje, Tovar-
niška 11, vložek 112.000 SIT; Cerjak Jan-
ko, Celje, Ljubljanska 58, vložek 317.000

SIT; Cerovšek Magdalena, Celje, Podja-
vorškova 11, vložek 124.000 SIT; Čop Bo-
ris, Celje, Prisojna 5, vložek 327.000 SIT;
Gubenšek Marjan, Celje, Razlagova 17, vlo-
žek 414.000 SIT; Kač Matjaž, Žalec, Kaju-
hova 9, vložek 560.000 SIT; Križnik Borut,
Celje, Stara Dečkova 11, vložek 231.000
SIT; Leskovšek Milena, Štore, Kompole
140, vložek 298.000 SIT; Lipovšek Mar-
jan, Vojnik, Ilovica 1b, vložek 152.000 SIT;
Medved Danica, Štore, Udarniška 7, vložek
327.000 SIT; Mihelič Borut, Celje, Ul. He-
roja Rojška 3, vložek 414.000 SIT; Novak
Igor, Celje, Ostrožno 136b, vložek
414.000 SIT; Pavlica Ljubinica, Celje, Mi-
klošičeva 11, vložek 277.000 SIT; Poder-
gajs Berta, Celje, Zagrad 1, vložek 327.000
SIT; Polajnar Stanislav, Vojnik, Kašova 15d,
vložek 511.000 SIT; Polak Srečko, Celje,
Trubarjeva 44, vložek 229.000 SIT; Pozvek
Maja, Celje, Dečkova 48, vložek 425.000
SIT; Primožič Anton, Celje, Na zelenici 4,
vložek 393.000 SIT; Rehar Irena, Žalec,
Galicija 32, vložek 414.000 SIT; Šket An-
drej, Šentjur, Dušana Kvedra 38, vložek
395.000 SIT; Štiglic Matjaž, Celje, Ul. V.
prekomorske brigade 4, vložek 376.000
SIT; Thaler Miroslav, Celje, Okrogarjeva 7,
vložek 277.000 SIT; Turk Marjan, Celje,
Opekarniška 12a, vložek 463.000 SIT;
Turnšek Darko, Griže, Migojnice 59a, vlo-
žek 239.000 SIT; Valant Franc, Celje, Str-
ma pot 15, vložek 365.000 SIT; Valant Al-
fonz Marko, Celje, Celovška 11, vložek
277.000 SIT; Vezočnik Ivan, Celje, Veselo-
va 12, vložek 560.000 SIT; Zupanc Ivan,
Vojnik, Male Dole 29, vložek 903.000 SIT;
Burdian Franc, Celje, Janševa 13, vložek
317.000 SIT; Turk Zdenka, Celje, Opekar-
niška 12a, vložek 267.000 SIT; Vilč Boris,
Celje, Ljubljanska 54, vložek 191.000 SIT;
Novak Simona, Žalec, Gotovlje 186a, vlo-
žek 269.000 SIT; Sagmeister Otmar, Ce-
lje, Na Otoku 11, vložek 452.000 SIT; Ga-
berščik Polajnar Janja, Vojnik, Kašova 15d,
vložek 108.000 SIT; Juričič Tamara, Laško,
Aškerčev trg 1, vložek 76.000 SIT; Mihelič
Blaž, Celje. Ul. Heroja Rojška 3, vložek
76.000 SIT; Kač Tatjana, Žalec, Kajuhova
9, vložek 267.000 SIT; Novak Dragutin,
Celje, Cesta na Ostrožno 136b, vložek
305.000 SIT; Zupanc Jure, Celje, Iršičeva
19, vložek 76.000 SIT; Zupanc Urška, Ce-
lje, Iršičeva 19, vložek 152.000 SIT; Rehar
Ludvik, Žalec, Galicija 32, vložek 152.000
SIT; Gubenšek Vezočnik Marija, Celje, Ve-
selova 12, vložek 192.000 SIT; Primožič
Lucija, Celje, Na zelenici 4, vložek 152.000
SIT; Godnik Andrejaš Blanka, Celje, Bro-
darjeva 23, vložek 84.000 SIT; Mihelič Mi-
lan, Celje, Gregorčičeva 2, vložek 206.000
SIT; Kač Karl, Žalec, Kajuhova 9, vložek
305.000 SIT; Kač Kristina, Žalec, Kajuho-
va 9, vložek 305.000 SIT; Kač Urška, Ža-
lec, Kajuhova 9, vložek 76.000 SIT; Cerjak
Tanja, Celje, Kajuhova 11, vložek 60.000
SIT; Cerjak Janja, Celje, Kajuhova 11, vlo-
žek 26.000 SIT; Juričič Alfredo, Laško,
Aškerčev trg 1, vložek 176.000 SIT; Mavrič
Anton, Celje, Na zelenici 11, vložek 10.000
SIT; Ramšak Marjeta, Celje, Čopova 23,
vložek 10.000 SIT; Ulcej Frančiška, Celje,
Celovška 11, vložek 10.000 SIT; Zaveršek
Andreja, Celje, Pod gabri 3, vložek 98.000
SIT; Selič Zofija, Dobje pri Planini, Jezerce



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16 / 3. 3. 1998 / Stran 1589

pri Dobjem 20, vložek 10.000 SIT; Razvoj-
ni center, podjetje za strateško usmerjanje,
d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14, vložek
6,644.000 SIT; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d. – za program notranjega od-
kupa, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
17,324.000 SIT; vsi vstopili 8. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanc Ivan, razrešen 8. 1. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vezočnik Ivan,
Štiglic Matjaž in Turk Marjan, vsi vstopili
8. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
Št. LP 00638/00709 – 1996/NGT z dne
10. 5. 1996.

Rg-112024
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00901 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SREDNJA TEHNIŠKA
ŠOLA, Celje, p.o., sedež: Pot na Lavo
22, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizira-
nju in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS 12/96), spremembo imena, usta-
novitelja, zastopnika, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5082692
Firma: ŠOLSKI CENTER CELJE
Ustanovitelj: Republika Slovenija, ome-

jeno subsidiarno, Ljubljana, Gregorčičeva
20, vstop 28. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Marovt Marija Elizabeta, Braslov-
če, Parižlje, razrešena 28. 3. 1996 in po-
novno imenovana za direktorico, ki zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eskperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 8021 Srednješolsko splošno izo-

braževanje; 8022 Srednješolsko poklicno
in strokovno izobraževanje; 80301 Višje-
šolsko izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-112025
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01424 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa 3 E – CONSULTING, trgo-
vinska in storitvena družba, Velenje,
d.o.o., sedež: Prešernova 10, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/06139/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo zastopnika
ter akta o ustanovitvi z dne 30. 8. 1996 ter
17. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5821347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Juren Peter, razrešen 17. 12. 1996;
direktor Korun Franc, Velenje, Kopališka c.
86, imenovan 17. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-

niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-112028
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00727 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa 3 E – CONSULTING, trgo-
vinska in storitvena družba, Velenje,
d.o.o., sedež: Prešernova 10, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/06139/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5821347
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Krennbauer Josef, Wels, Kamerlweg
31, imenovan 30. 8. 1996; prokuristka
Trontelj Violeta, Grosuplje, Ljubljanska ce-
sta 4f, imenovana 30. 8. 1996.

Rg-112030
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00313 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1126393
Firma: KLASJE STORITVE, vzdrževa-

nje, storitve, usposabljanje in zaposlo-
vanje invalidov, d.o.o.

Skrajšana firma: KLASJE STORITVE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Cesta v Trnov-
lje 10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KLASJE, mlinsko predelo-

valno podjetje Celje, d.d., Celje, Prešerno-
va 23, vstop 27. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanec Marko, Celje, Cesta na Do-
brovo 99, imenovan 27. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K/74.60 družba opravlja vse, razen po-
izvedovalne dejavnosti in dejavnosti zaseb-
nih detektivov.

Rg-112033
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00295 z dne 3. 6. 1997 pri
subjektu vpisa BRANKO – BRANKO, trgo-
vina, prevozi, gostinstvo, d.o.o., Cesta
na Svetino 3, Štore, sedež: Cesta na Sve-
tino 3, 3220 Štore, pod vložno št.
1/02465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, sede-
ža in družbenika zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža, spremembo zastopnika, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467748
Firma: MGA I. D. INVALIDSKA DRUŽ-

BA, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MGA I. D. INVALIDSKA

DRUŽBA, d.o.o.
Sedež: 3331 Nazarje, Savinjska ce-

sta 30
Osnovni kapital: 2,273.000 SIT
Ustanovitelj: Križan Branko, izstop 27. 6.

1996; Vrtovec Branislav, izstop 27. 6.
1996; MGA MALI GOSPODINJSKI APARA-
TI, d.o.o., Nazarje, Savinjska cesta 30, vs-
top 27. 6. 1996, vložek 2,273.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Križan Branko, razrešen 27. 6. 1996;
direktor Vrtovec Branislav, razrešen 27. 6.
1996; direktor Zajc Miran, Polzela, Breg pri
Polzeli 141, imenovan 27. 6. 1996, zasto-
pa družbo skupaj s prokuristom; prokurist
Judec Beno, Žalec, Kidričeva ulica 4, ime-
novan 27. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valo-
vitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3350 Proizvodnja
ur; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-112034
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00075 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Steble Ivo, razrešen 19. 7. 1996; pro-
kurist Kerstein Aleksander, razrešen 19. 7.
1996; generalni direktor Kamenšek Andrej,
Celje, Zagrad 33c, imenovan 19. 7. 1996,
zastopa družbo skupno z namestnikom ge-
neralnega direktorja; prokurist Vengust Mar-
jan, Celje, Kačeva 2a, razrešen 19. 7. 1996
in imenovan za generalnega direktorja, ki
zastopa družbo skupno z generalnim direk-
torjem.

Rg-112037
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00251 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa HMEZAD BANKA, d.d., Ža-
lec, Hmeljarska 3, sedež: Hmeljarska 3,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5625424
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Goličnik Mihael, razrešen 29. 1.
1997; direktor Veber Jože, Velenje, Cesta
IX/5, imenovan 29. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, kot v.d. direktorja.

Rg-112083
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00952 z dne 5. 6. 1997 pod št.
vložka 1/06639/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992036
Firma: AVTO WIKRA, storitve in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO WIKRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3211 Škofja vas, Škofja vas

30e
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Teskač Igor, Škofja vas,

Škofja vas 30e, vstop 22. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Teskač Igor, imenovan 22. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kra-
jšek Vili, Škofja vas, Škofja vas 63, imeno-
van 22. 10. 1996; prokurist Strnad Bošt-
jan, Šentjur, Boletina 7, imenovan 22. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;

5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
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jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K/74.14 družba opravlja vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pri dejavnosti pod
šifro J/67.13 družba opravlja le dejavnosti
menjalnic in zastavljalnic.

Rg-42626
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02162 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PIK, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Cvetlična 3, Sloven-
ske Konjice, sedež: Cvetlična 3, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/03792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5618657
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jelovšek Tomislav, Sloven-

ske Konjice, Cvetlična 3, vstop 14. 2.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-100642
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00419 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KOPLAST, plastični izdel-
ki, d.d., sedež: Tovarniška 2, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/02513/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5466148
Člani nadzornega sveta: Kodrič Ivan, iz-

stopil 30. 5. 1996; Mikulič Zvonko, vstopil
30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z

motornimi vozili; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 9. 9. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo.

Sprememba statuta z dne 30. 5. 1996.

Rg-102866
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04181 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GRAPIS, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Velenje, sedež: Celj-
ska cesta 21, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/06204/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5404347
Osnovni kapital: 1,567.316,80 SIT
Ustanovitelj: Gradišnik Rudolf, Velenje,

Celjska cesta 21, vstop 30. 6. 1993, vlo-
žek 1,567.316,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-

riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na 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 de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
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ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522
Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-102958
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02275 z dne 7. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TRSAT, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno z živili in neživil-
skimi proizvodi, d.o.o., Lesično, Zagorje
31, sedež: Zagorje 31, 3261 Lesično,
pod vložno št. 1/01759/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5373930
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bevc Rajko, Lesično, Za-

gorje 31, vstop 13. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104248
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03837 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MI – NI COMMERCE, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Celje, Ljubljan-
ska 31, sedež: Ljubljanska 31, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/05986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812402
Osnovni kapital: 1,502.210 SIT
Ustanovitelja: Marič Mirko, Celje, Ljub-

ljanska 31, vložek 1,201.768 SIT, in Sever
Severin, Celje, Dolarjeva 12, vložek
300.442 SIT – vstopila 6. 4. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla in tehničnih steklenih izdelkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-

cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
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dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Družba ne sme družba opravljati pri šifri
51.18 posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri 74.12 pa ne revizijske
dejavnosti.

Rg-105925
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04836 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MAAJ, trgovina in turistič-
ne storitve, d.o.o., Žalec, Soseska V., se-
dež: Soseska V., 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/01015/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5625912

Rg-105979
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03353 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KOHIT, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zreče, Cesta na Ro-
glo 19, sedež: Cesta na Roglo 19, 3214
Zreče, pod vložno št. 1/03818/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5601916
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kolar Dušan, Zreče, Ce-

sta na Roglo 19, vstop 23. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105980
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00542 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KOHIT, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zreče, Cesta na Ro-
glo 19, sedež: Cesta na Roglo 19, 3214
Zreče, pod vložno št. 1/03818/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5601916
Firma: KOHIT, mednarodno trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOHIT, d.o.o.
Sedež: 3214 Zreče, Ogljarska 5
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:

45450 Druga zaključna gradbena dela;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-

tijskim orodjem; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1995.

Rg-106816
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04294 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SING, podjetje za strojniški
inženiring, d.o.o., Petrovče, Arja vas 27a,
sedež: Arja vas 27a, 3301 Petrovče, pod
vložno št. 1/01179/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5395097
Firma: SING, trgovska družba, d.o.o.,

Petrovče
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Uranjek Lilijana, izstopila

19. 12. 1994; Seles Oto, Petrovče, Levec
37a, vstopil 19. 12. 1994, in Uranjek To-
maž, Petrovče, Arja vas 27a, vstopil 2. 12.
1989, vložila po 801.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Seles Oto, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;  7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti K/74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-107830
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04204 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa STRAHOVNIK, Pogrebna
služba, d.o.o., Žalec, sedež: Vrečarjeva
3, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03138/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe s
temile podatki:

Osnovni kapital: 2,119.000 SIT
Ustanovitelj: Strahovnik Jožef, Žalec,

Vrečarjeva 2, vstop 27. 9. 1991, vložek
2,119.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-107836
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03913 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TRACO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Škalce 77, Slovenske Konjice, se-
dež: Škalce 77, 3210 Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/01952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov, zastopnika in dejav-
nosti ter uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5395682
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Trafela Iztok, izstopil

21. 12. 1994; Trafela Anica, vstopila 28. 5.
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1990, vložila 1,125.000 SIT, in Trafela Ma-
tej, vstopil 21. 12. 1994, vložil 375.000
SIT, oba iz Slovenskih Konjic, Škalce 77,
odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Trafela Iztoku, ki je bil razrešen
21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6022
Storitve taksistov.

Rg-107858
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03910 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TRGORAZREZ, d.o.o., pro-
izvodnja, storitve in trgovina, Zreče, se-
dež: Skomarje 37, 3214 Zreče, pod vlož-
no št. 1/05517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5764181
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Slatinek Konrad, Zreče, Sko-

marje 37, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-109940
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00373 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SKIRO, podjetje za inženi-
ring, trženje, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Polzela, Polzela 4, sedež: Polzela
4, 3313 Polzela, pod vložno št.
1/02140/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in za-
stopnikov, spremembo in uskladitev dejav-

nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5472466
Firma: SKIRO, podjetje za inženiring,

trženje, turizem in gostinstvo, d.o.o., Pre-
bold, Reška cesta 27

Skrajšana firma: SKIRO, d.o.o., Pre-
bold, Reška cesta 27

Sedež: 3312 Prebold, Reška cesta 27
Osnovni kapital: 2,271.350 SIT
Ustanovitelji: Vybihal Jaro in Vybihal Ro-

zina, izstopila 28. 3. 1997; Cilenšek Boris,
Prebold, Reška c. 27, vstopil 28. 3. 1997,
vložil 2,271.350 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Vybihal Jaro in Vybihal Rozina, raz-
rešena 28. 3. 1997; direktor Cilenšek Bo-
ris, imenovan 28. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne

inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-

ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti;  7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Pri dejavnosti G/51.18,  opravlja družba
vse, razen farmacevtskih dejavnosti; pri de-
javnosti G/52.48 pa tudi vse, razen orožja
in streliva.

Rg-110038
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02062 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BANEX, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Delavska cesta 10b,
Slovenske Konjice, sedež: Delavska ce-
sta 10b, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/01401/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5348382
Osnovni kapital: 21,253.420 SIT
Ustanovitelj: Ban Andrej, Slovenske Ko-

njice, Cesta pod goro 9a, vstop 15. 2.
1990, vložek 21,253.420 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
1810  Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje 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 plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2651 Pro-
izvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna;
2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 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, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;

2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-

mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
G/51.18 opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-109996
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00197 z dne 9. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VALKOM, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Štore, sedež:
Kompole 72, 3220 Štore, pod vložno št.
1/05586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5766656
Firma: VALKOM, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VALKOM, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kočevarjeva 2
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18, opravlja družba
vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri šifri
dejavnosti 52.488, opravlja družba vse, ra-
zen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
74.12, opravlja družba vse, razen revizijske
dejavnosti; pri šifri dejavnosti 74.60, pa ra-
zen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti
zasebnih detektivov.

Sklep družbenika o spremembo akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo z dne 20. 10. 1996.

Rg-110722
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04710 z dne 12. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LAMELA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02115/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
dejavnosti in družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5577438
Firma: LAMELA, parketarstvo in lesni

proizvodi, d.o.o.
Skrajšana firma: LAMELA, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,602.000 SIT
Ustanovitelja: Rebernik Peter, izstopil

22. 12. 1994; Meke Blaž, Velenje, Vinska
gora 20b, vložil 2,161.200 SIT, in Studio
Rebernik, Velenje, Efenkova 61, vložil
1,440.800 SIT – vstopila 22. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnosti družbe se razširi za opravlja-
nje dejavnosti: zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega
in neživilskega blaga nomenklature trgov-
skih strok; zastopniške, posredniške in ko-
misijske storitve v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem prometu; montaža

anten in antenskih sistemov; organiziranje
kooperacijske proizvodnje žit, industrijskih
rastlin, zelenjave, krmnih rastlin, cvetja in
okrasnih rastlin, sadjarstva, vinogradništva
ter živinoreje; opravljanje finančnih in raču-
novodskih storitev; svetovanje na področju
uvajanja finančnoračunovodskih informacij-
skih sistemov; izdelava in uvedba program-
skih produktov s področja finančnoračuno-
vodskih storitev; proizvodnja žaganega lesa
in plošč; proizvodnja lesenega pohištva;
proizvodnja drugih končnih lesenih izdel-
kov; leasing posli; promet z nepremičnina-
mi: posredovanje, nakup in prodaja; zaključ-
na in obrtna dela v gradbeništvu.

Rg-110745
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00338 z dne 9. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ENERGOTEHNA, Inženi-
ring, projektiranje, servis, trgovina,
d.o.o., Celje, sedež: Gubčeva 1, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03596/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5569923
Firma: ET ENERGOTEHNA, Inženiring,

projektiranje, servis, trgovina, d.o.o., Ce-
lje, Ulica XIV. divizije 12

Skrajšana firma: ET ENERGOTEHNA,
d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije 12

Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV. divizi-
je 12

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

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

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K/74.12 pa vse, razen revizijske
dejavnosti.

Rg-111979
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04819 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MYFLEX, d.o.o., Marketing,
Slovenske Konjice, sedež: Tepanje 41,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05256/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, družbenikov, pri zastopniku
in dejavnosti, uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5746698
Firma: REGORŠEK, izdelava in pro-

izvodnja lesenih predmetov, k.d., Tepa-
nje 41, Slovenske Konjice

Skrajšana firma: REGORŠEK, k.d., Slo-
venske Konjice

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Regoršek Maksimiljan,

Slovenske Konjice, Tepanje 41, izstopil iz
d.o.o. in vstopil v k.d. 4. 6. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; in
Regoršek Cecilija, Slovenske Konjice, Ul.
Toneta Melive 4, vstopila 4. 6. 1994, vložila
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Regoršek Maksimiljan, razrešen 4.
6. 1994; družbenik Regoršek Maksimiljan,
imenovan 4. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
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nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-112023
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00313 z dne 11. 6. 1997 pri

subjektu vpisa ŠUSTER IN DRUGI, trans-
port in storitve, d.n.o., Vodruž 8c, Šent-
jur, sedež: Vodruž 8c, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/03593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika,
firme in družbenika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5577683
Firma: TRADEŠPED ŠUSTER & ŠUS-

TER, transport in storitve, d.n.o., Vodruž
8c, Šentjur

Skrajšana firma: TRADEŠPED ŠUSTER
& ŠUSTER, d.n.o., Vodruž 8c, Šentjur

Ustanovitelj: Šuster Franc, izstop 15. 4.
1996; Šuster Tomaž, Šentjur, Vodruž 8c,
vstop 15. 4. 1996, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Šuster Franc, razrešen 15. 4.
1996; družbenik Šuster Tomaž, imenovan
15. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
67.13 samo menjalnice in zastavljalnice; pri
šifri dejavnosti 74.12 pa razen revizijske
dejavnosti.

Rg-112059

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00521 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ARDA, Podjetje za servisi-
ranje, proizvodnjo, trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Letuš 113a, Šmartno ob
Paki, sedež:  Letuš 113a, Šmartno ob
Paki, pod vložno št. 1/05577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti družbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5764807
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:

2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debe-
lo 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Pri dejavnosti G/52.488 vse, razen orož-
ja in streliva; pri dejavnosti K/74.14 pa druž-
ba ne sme opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-112077
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00433 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa FRAMA, podjetje za trgovi-
no, porizvodnjo in storitve, d.o.o., Slo-
venske Konjice, Ulica pri izviru 1, sedež:
Ulica pri izviru 1, 3210 Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/04858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti, spremembo firme, se-
deža, družbenikov zaradi odsvojitve poslov-
nega vložka, zastopnikov in poslovnih dele-
žev, povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5863104
Firma: FRAMA, podjetje za trgovino,

porizvodnjo in storitve, d.o.o., Skozi gaj
19, Prebold

Skrajšana firma: FRAMA, d.o.o., Pre-
bold

Sedež: 3312 Prebold, Skozi gaj 19
Osnovni kapital: 1,605.005 SIT
Ustanovitelji: Druškovič Franc in

Druškovič Mateja, izstopila 16. 8. 1994;
Šteiner Slavko in Cilenšek-Šteiner Andre-
ja, oba iz Šempetra v Savinjski dolini, Do-
brteša vas 67, vstopila 16. 8. 1994, vlo-
žila po 368.000 SIT, in ŠTEINER A&C
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., A-
8042 Graz/Raaba, Avstrija, Dr. Auner-
strasse 22, A-8042, vstopil 27. 12. 1994,
vložil 869.005 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Druškovič Mateja, razrešena 16.
8. 1994; direktorja Šteiner Slavko in Cilen-
šek-Šteiner Andreja, imenovana 16. 8.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih 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 ne-
premičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
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tehnično svetovanje;  7440 Ekonomsko
propagiranje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Obrazložitev: po izdaji sklepa o zavrže-
nju opr. št. Srg 4379/94 z dne 19. 3. 1997
je predlagatelj k pritožbi predložil nove listi-
ne, zato je sodišče pritožbo štelo kot pred-
log za nadomestitev sklepa in odločilo, kot
izhaja iz izreka sklepa.

Rg-112088
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00836 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu vpisa HRIB, Kmetijsko proizvod-
no podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini, se-
dež: Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Plani-
ni, pod vložno št. 1/02935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5510201
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vo-
do; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 12. 1996.

Rg-112644
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01957 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa FORUM D, kulturno izobra-
ževalna dejavnost, organizacijske stori-
tve in marketing, d.o.o., Celje, sedež:
Tkalska 9, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04226/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5665078
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Dušan, Celje, Tkal-

ska 9, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-112648
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00230 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa JUTEKS, kemijsko-tekstil-
no podjetje, p.o., Žalec, Hmeljarska ul. 1,
3310 Žalec, sedež: Hmeljarska ul. 1,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
ustanovitelje, osnovni kapital, člane nadzor-
nega sveta, spremembo firme in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in preobliko-
vanje iz p.o. v d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5037590
Firma: JUTEKS, kemijsko-tekstilno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: JUTEKS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 641,432.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
110,500.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica št. 5, vložil
55,249.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica št. 5, vložil 108,846.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
96,798.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 136,903.000 SIT, udeleženci
javne prodaje, vložili 44,200.000 SIT, in
Sklad RS za razvoj (rezervacija za denacio-
nalizacijske upravičence), Ljubljana, Kotni-
kova ul. št. 28, vložil 88,936.000 SIT –
vstopili 25. 11. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Štiherl Dušanu, ki je bil razrešen
25. 11. 1996.

Člani nadzornega sveta: Luskar Dušan,
Rednak Stanko, Naraks Dolfe, Kajtna Bog-
dan, Krušnik Henrik in Cokan Jože, vstopili
25. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00936/00996 – 1997/MR z dne
19. 2. 1997.
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Rg-112652
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00678 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GIT – TER, Gostinstvo, tu-
rizem in trgovina, d.o.o., Ter 42, Ljubno
ob Savinji, sedež: Ter 42, 3333 Ljubno
ob Savinji, pod vložno št. 1/01561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537975
Firma: GETERA – PRUŠEK, Go-

stinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GETERA – Prušek,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,590.942 SIT
Ustanovitelj: Prušek Robert, Mozirje,

Levstikova 4, vstop 19. 2. 1990, vložek
1,590.942 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
1020 Pridobivanje rjavega premoga in ligni-
ta; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-

trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

Pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih
izdelkov; pri šifri 74.12 pa vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-112660
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00809 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa DINOCOLOR, proizvodnja
papirnih izdelkov, d.o.o., Vojnik, Pri-
stovškova 4, sedež: Pristovškova 4,
3212 Vojnik, pod vložno št. 1/00984/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo firme, sedeža in druž-
benikov ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5306213
Firma: DINOCOLOR, Proizvodnja pa-

pirnih izdelkov, d.o.o., Vojnik
Skrajšana firma: DINOCOLOR, d.o.o.,

Vojnik
Sedež: 3212 Vojnik, Pristovškova 16
Osnovni kapital: 24,500.000 SIT
Ustanovitelji: Samec Žarko, vložil

9,210.000 SIT, in Samec Jitka, vložila
220.000 SIT, oba iz Vojnika, Pristovškova
4, vstopila 21. 12. 1989,  ter DINOCOM-
MERCE SPOL. S RO. KARLOVY VARY,
Karlovy Vary, Ul. Karla IV št. 1, vstopil 4. 3.
1992, vložil 15,070.000 SIT - odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-

na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-112664
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00500 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa DIMNIKAR, Dimnikarsko
podjetje, p.o., Radeče, Titova ulica 10,
sedež: Titova ulica 10, 1433 Radeče,
pod vložno št. 1/00054/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, ustano-
vitelje in osnovni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5144744
Firma: DIMNIKAR RADEČE, Dimnikar-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIMNIKAR RADEČE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 4,800.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
480.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložil 480.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložil 960.000 SIT, Kozole Anton,
Zidani most, Veliko Širje 67, vložil 920.000
SIT, Lazar Albin, Radeče, Titova 39, vložil
720.000 SIT, Teršek Jožef, Zidani most,
Veliko Širje 65, vložil 580.000 SIT, Mlade-
novič Aleksander, Hrastnik, Naselje Aleša
Kaple 8c, vložil 350.000 SIT, Blas Jože,
Radeče, Titova ul., vložil 240.000 SIT, Kav-
šek Drago, Radeče, Na Dobravo 9, vložil
70.000 SIT – vstopili 6. 3. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00546/00586 – 1997/IZ z dne 24. 6.
1996.

Rg-112665
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00386 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa L.D. TRADE, trgovina, za-
stopanje, d.o.o., Celje, sedež: Maribor-
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ska 17, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi, fir-
me, sedeža in družbenika ter spremembo
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5856906
Firma: L.D. TRADE, trgovina, zastopa-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: L.D. TRADE, d.o.o.,

Žalec
Sedež: 3310 Žalec, Gotovlje 71a
Ustanovitelj: Šaruga Drago, Šmartno ob

Paki, Paška vas 7c, vstop 7. 4. 1992, vlo-
žek 1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fabjan Leon, izstop 14. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Spremema akta o ustanovitvi z dne 14. 3.
1995.

Rg-112674
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00015 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HMEZAD KMETIJSKA ZA-
DRUGA TRNAVA – GOMILSKO, z.o.o., Tr-
nava, sedež: Trnava 5a, 3303 Gomilsko,
pod vložno št. 2/05468/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5186340
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor vašl Anton, razrešen 15. 12. 1995;
direktorica Potočnik Majda, Rečica ob Sa-
vinji 57, imenovana 15. 12. 1995, zastopa
zadrugo brez omejitev.

Rg-112675
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01879 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa I IN J, Trgovina in usluge,
d.o.o., Celje, Ul. Dušana Kvedra 59, se-
dež: Ul. Dušana Kvedra 59, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/05632/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5802156
Osnovni kapital: 1,630.774 SIT
Ustanovitelja: Kalšek Irena in Kalšek Jo-

že, oba iz Celja, Ul. Dušana Kvedra 59,
vstopila 30. 3. 1993, vložila po 815.387
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kalšek Jožetu, ki je bil razrešen
22. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi

stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti;  7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-112684

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01488 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa BLADAR, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Žalec, Gotovlje 167, sedež:
Gotovlje 167, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5647584
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanoviteljica: Blatnik Marija, Žalec,

Gotovlje 167, vstop 28. 5. 1992, vložek
1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-112733
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00797 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa KORELI, Računovodsko fi-
nančne storitve, svetovanje, d.o.o., Pe-
šnica 10, Šentjur, sedež: Pešnica 10,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/03278/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5550602
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti;  7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

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

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 10. 1996.

Rg-112736
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00740 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa E ŠPORT, Konfekcija Šent-
jur, d.o.o., sedež: Cesta Kozjanskega

odreda 21, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/00842/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe in družbenikov ter povečanja os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5303478
Osnovni kapital: 3,712.000 SIT
Ustanovitelji: Bevc Valerija, izstop 6. 7.

1995; Bračko Sonja, Gorica pri Slivnici,
Drobinsko 4, vstop 6. 7. 1995, vložek
60.080 SIT, IBN-JT, INTERNATIONAL
BUSINESS NETWORK- Mednarodna po-
slovna mreža, d.d., Podjetje za mednarod-
no poslovanje, Ljubljana, Slovenska 27-29,
vstop 10. 7. 1995, vložek 1,650.000 SIT,
in Občina Šentjur pri Celju, Šentjur, Mestni
trg 3, vstop 17. 7. 1995, vložek 500.000
SIT - odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 7. 1995.

Rg-112741
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04759 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa FORUM TERMA, d.o.o.,
Podjetje za turizem, gostinstvo in trgovi-
no, Toplice 2, Rimske Toplice, sedež:
Toplice 2, 3272 Rimske Toplice, pod
vložno št. 1/02382/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5452490
Firma: FORUM TERMA, Podjetje za tu-

rizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FORUM TERMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bremec Marjan, Hrastnik,

Marno 13, in Klemen Samo, Hrastnik, Na-
selje Aleša Kaple 8a, vstopila 23. 12. 1990,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-
mec Marjan, razrešen 1. 6. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
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debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

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

Rg-112743
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00573 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa D & M , d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje, Zreče, sedež: Juri-
ja Vodovnika 27, 3214 Zreče, pod vlož-
no št. 1/03259/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5763665
Firma: D & M, storitve, trgovina, pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: D & M, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1996.

Rg-112745
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00575 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa AGROZET, Podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Kozje, se-
dež: Kozje 144, 3260 Kozje, pod vložno
št. 1/04986/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanoviti s temile podatki:

Matična št.: 5692873
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:

31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 34300 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 5. 1995.

Rg-112750
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00846 z dne 16. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06654/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197967
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE –

JEKLO ŠTORE, podjetje za proizvodnjo
jekel, d.o.o.

Skrajšana firma: SŽ – JEKLO ŠTORE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3220 Štore, Železarska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: ŽELEZARNA ŠTORE –

PROSTAND, d.o.o., Štore, Železarska c.
3, vstop 9. 7. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačnik Vinko, Zgornje Gorje,
Spodnje Gorje, imenovan 9. 7. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2752 Litje jekla; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-

ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-112752
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00875 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KOVINAR, Obrtno kovin-
sko podjetje, p.o., Vitanje 9, Vitanje, se-
dež: Vitanje 9, 3205 Vitanje, pod vložno
št. 1/00042/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, družbenike, os-
novni kapital in preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5071810
Firma: KOVINAR, družba livarstva, ko-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 47,536.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 4,754.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 4,754.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 9,507.000 SIT,
Kovač Ivan, Nova Cerkev, Čreškova 7, vlo-
žil 329.000 SIT, Pesjak Ivan, Vitanje 158,
vložil 288.000 SIT, Tinče Matija, Vitanje 13,
vložil 288.000 SIT, Skok Franc, Vitanje
121, vložil 329.000 SIT, Marič Alojz, Nova
Cerkev, Velika Raven 13, vložil 330.000
SIT, Založnik Slavko, Vitanje, Brezen 60,
vložil 247.000 SIT, Založnik Silvo, Vitanje,
Hudinja 76, vložil 288.000 SIT, Veranič Jo-
že, Vitanje, Skomarje 58, vložil 247.000
SIT, Repas Jože, Vitanje, Paka 5, vložil
247.000 SIT, Potočnik Ciril, Vitanje, Steni-
ca 22, vložil 288.000 SIT, Mrzdovnik Franc,
Vitanje, Paka 31, vložil 247.000 SIT, Kovač
Franc, Vitanje, Hudinja 27, vložil 288.000
SIT, Košič Štefanija, Stranice 103, vložila
288.000 SIT, Repas Barnarda, Vitanje, Pa-
ka 5, vložila 206.000 SIT, Krančan Pavel,
Vitanje 164, vložil 288.000 SIT, Lušenc Ig-
nac, Vitanje, Paka 11, vložil 329.000 SIT,
Vrhovnik Ivan, Vitanje, Paka 26, vložil
288.000 SIT, Ravnjak Oto, Vitanje 145, vlo-
žil 329.000 SIT, Mohorič Srečko, Vitanje,
Brezen 31, vložil 247.000 SIT, Mohorič
Gojko, Vitanje, Brezen 35, vložil 206.000
SIT, Ledinek Ernest, Vitanje, Ljubnica 16,
vložil 288.000 SIT, Kranjčan Ivan, Vitanje,
Skomarje 63, vložil 329.000 SIT, Jerovšek
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Franc, Stranice 57, vložil 288.000 SIT, Rav-
njak Zdravko, Vitanje 70, vložil 247.000
SIT, Repas Silvo, Vitanje 7, vložil 247.000
SIT, Pungartnik Milan, Vitanje, Skomarje 66,
vložil 247.000 SIT, Lamut Stanislav, Vitanje
149, vložil 288.000 SIT, Lamut Miran, Vita-
nje 70, vložil 288.000 SIT, Brodej Anton,
Vitanje, Paka 2, vložil 288.000 SIT, Kran-
čan Silva, Vitanje 164, vložila 289.000 SIT,
Ravnak Jožica, Vitanje 12, vložila 288.000
SIT, Jelenko Tatjana, Vitanje 159, vložila
207.000 SIT, Sodin Orlando, Stranice 113,
vložil 248.000 SIT, Obrovnik Franc, Strani-
ce, Bukovlje 34a, vložil 288.000 SIT, Orož
Franc, Zreče, Šarhova 23, vložil 329.000
SIT, Kovač Milan, Stranice, Bukovlje 49,
vložil 247.000 SIT, Schmidt Albina, Strani-
ce, Bukovlje 34a, vložila 288.000 SIT, Brd-
nik Stanislav, Polskava, Ogljenšak 25, vložil
288.000 SIT, Mlakar Jože, Zg. Polskava,
Ul. Pohorskega bataljona 32, vložil 288.000
SIT, Stopar Anton, Šmartno na Pohorju, Sp.
Prebakovlje 13, vložil 206.000 SIT, Pongo-
rac Darinko, Zg. Polskava, Ul. Pohorskega
odreda 25, vložil 247.000 SIT, Lunežnik
Konrad, Zg. Polskava, Ogljenšak 25, vložil
247.000 SIT, Mohorko Marko, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 44, vložil 206.000 SIT,
Stajnko Darinka, Maribor, Vrazova ul. 48,
vložila 248.000 SIT, Kokol Anton, Sloven-
ska Bistrica, Potrčeva ul. 4, vložil
4,847.000 SIT, Kokol Anton, Slovenska Bi-
strica, Potrčeva ul. 4, vložil 2,747.000 SIT,
Ošlak Marjan, Vitanje, Paka 31, vložil
206.000 SIT, Kovše Štefan, Vitanje, Ljubni-
ca 18, vložil 206.000 SIT, Brodej Franc,
Vitanje, Ljubnica 12, vložil 247.000 SIT,
Ravnak, Vitanje 12, vložil 247.000 SIT, in
Sklad RS za razvoj – za program notranjega
odkupa, vložil 8,000.000 SIT – vstopili 14.
11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00985/01096 – 1997/IZ z dne 10. 4.
1997.

Rg-112754
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št.  94/01681 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KIV TRADE, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Vransko, sedež:
Vransko 66, 3305 Vransko, pod vložno
št. 1/01607/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo firme in družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5379946
Firma: KIV TRADE, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: KIV TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vedlin Ciril, Celje, Pohor-

ska 4, vložil 300.000 SIT, Kreča Ivo, Vran-

sko, Zajasovnik 13, vložil 450.000 SIT, in
Drča Janko, Tabor, Kapla 36, vložil
300.000 SIT, ki so vstopili 30. 3. 1993, ter
Fidler Hermina, Šempeter 136, vložila
450.000 SIT, ki je vstopila 9. 12. 1994 -
odgovornost: ne odgovarjajo.

Pogodba o obvladovanju št. 2/94 skle-
njena dne 24. 3. 1994 s KIV, KOVINSKA
INDUSTIJA VRANSKO, d.d.

Rg-112758
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00795 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa E ŠPORT, Konfekcija Šent-
jur, d.o.o., sedež: Cesta Kozjanskega
odreda 21, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/00842/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5303478
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šmerc-Kovačič Jožefa, razrešena
31. 8. 1995; direktorica Uljarević Sonja,
Celje, Skapinova ulica 4, imenovana 31. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112760
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00481 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa NARAVNO ZDRAVILIŠČE
TOPOLŠICA, d.o.o., Topolšica 77, sedež:
Topolšica 77, 3326 Topolšica, pod vlož-
no št. 1/00685/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, člane nadzornega sveta
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5259274
Firma: NARAVNO ZDRAVILIŠČE

TOPOLŠICA, d.d.
Skrajšana firma: Terma Topolšica, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 391,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
26,090.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 50,950.000
SIT, Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložil 52,180.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 43,740.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
41,250.000 SIT, delničarji iz naslova doka-
pitalizacije z zbiranjem ponudb, vložili
117,300.000 SIT, Sklad RS za razvoj – za
program notranjega odkupa, vložil
46,680.000 SIT, in delničarji pred lastnin-
skim preoblikovanjem, vložili 12,810.000
SIT – vstopili 13. 11. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fijavž Špeh Lidija, Velenje, Cesta
X/18, ki od 15. 5. 1995 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zupanc Darko,
Žigon Stane in Dobnik Tanja, vstopili 15. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 85121 Osnovna zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična ambu-
lantna dejavnost; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 67.13 le menjalnice.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na

podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01029/00647 – 1997/MV z dne
24. 4. 1997.

Rg-112762
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03676 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE SERVIS, d.o.o.,
Velenje, Partizanska 12, sedež: Partizan-
ska 12, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5041244
Pripojitev VELCOM, Podjetje za teleko-

munikacijski inženiring, d.o.o., Velenje, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 3. 11.
1994.

Rg-112764
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00847 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ALMAG, d.o.o., proizvod-
no trgovsko podjetje, Slovenske Konji-
ce, sedež: 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/05007/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5735556
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelja: Grilj Aleš vložil 956.000

SIT, in Grilj Marko, vložil 786.000 SIT, oba
iz Slovenskih Konjic, Ul. Borisa Vinterja 5a,
vstopila 27. 10. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-112766
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00314 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŽELEZARNA RAVNE – KO-
VINARSTVO LJUBNO, d.o.o., Ljubno ob
Savinji, Savina 92, sedež: Savina 92,
3333 Ljubno ob Savinji, pod vložno št.
1/00552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, družbenikov, osnovnega kapitala in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5075335
Firma: KOVINSKA INDUSTRIJA KLS,

d.d.
Skrajšana firma: KLS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3333 Ljubno ob Savinji, Lo-

ke 36
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Osnovni kapital: 143,852.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 29,104.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 12,106.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 24,208.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložili 18,886.000 SIT, udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
36,748.000 SIT, Železarna Ravne, d.o.o.,
Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14,
vložila 22,800.000 SIT – vstopili 7. 2.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Strašek Bogomir, Rečica ob Savinji, Varpo-
lje 69, razrešen 7. 2. 1997 kot direktor in
imenovan za predsednika, ter člana uprave
Založnik Jožica, Ljubno ob Savinji, Janezo-
vo polje št. 20, in Veršnik Franc, Gornji
Grad, Tirosek 48, imenovana 7. 2. 1997,
vsak od njih zastopa družbo skupno z ostali-
mi člani uprave.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01066/01747 – 1997/ASA z dne
12. 3. 1997.

Rg-112767
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00964 z dne 15. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŽELEZARNA RAVNE – KO-
VINARSTVO LJUBNO, d.o.o., Ljubno ob
Savinji, Savina 92, sedež: Savina 92,
3333 Ljubno ob Savinji, pod vložno št.
1/00552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5075335
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnikoma Marcen Aleksandru, ki je bil
razrešen 14. 6. 1992, in Pečovnik Antonu,
ki je bil razrešen 7. 2. 1997.

Rg-112772

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03805 z dne 18. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KRESNIČKA AVTO ŠOLA,
izobraževalno podjetje, d.o.o., Cinkar-
niška 10, Celje, sedež: Cinkarniška 10,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01524/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5370175
Ustanovitelj: Pintar Marta, izstop 26. 5.

1994; Polajžer Jože, Celje, Milčinskega 11,
vstop 6. 4. 1990, vložek 3.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Pintar Marti, ki je bila razrešena
26. 5. 1994.

Rg-114365
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04687 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa LOGARSKA DOLINA, pod-
jetje za razvoj Logarske doline, d.o.o.,
sedež: Logarska dolina 9, 3335 Palenk,
pod vložno št. 1/04304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo firme, družbenikov, de-
ležev in pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5629527
Skrajšana firma: LOGARSKA DOLINA,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,510.240 SIT
Ustanovitelji: MERX-Rekreacijsko turi-

stični center Golte, Mozirje, Radegunda
19c, p.o., in Jurjevec Terezija, izstopila 28.
12. 1994; Brunet Angela, Solčava, Logar-
ska dolina 6, EPSI, podjetje za turizem, pro-
pagando in fotografijo, d.o.o., Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, KOVINOTEHNA, medna-
rodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Mari-
borska 7, Lenar Avgust, Solčava, Logarska
dolina 11, Logar Ute, Solčava, Logarska
dolina 7, Logar Marko, Solčava, Logarska
dolina 7, Logar Štefka, Solčava, Logarska
dolina, Mlačnik Jože, Solčava, Logarska do-
lina 7, Plesnik Darko, Solčava, Logarska
dolina 13, Plesnik Dragica, Solčava, Logar-
ska dolina, Plesnik Jerica, Solčava, Logar-
ska dolina 12, Plesnik Peter, Solčava, Lo-
garska dolina, Skledar Pavla, Solčava, Lo-
garska dolina, in Turistično društvo Solča-
va, Solčava, ki so vstopili 19. 1. 1992, ter
CINKARNA, Metalurško-kemična industrija,
Celje, d.d., Celje, Kidričeva 26, in Plesnik
Martina, Solčava, Logarska dolina 10, ki sta
vstopili 28. 12. 1994 – vsak od njih je vložil
po 94.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenar Avgust, ki od 28. 12. 1994
zastopa družbo brez omejitev, posamično.

Rg-114370
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03112 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TRGO-IMPEX, Notranja-zu-
nanja trgovina, d.o.o., Velenje, sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/01680/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in spremembo družbe-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5362920
Osnovni kapital: 1,507.679 SIT
Ustanovitelja: Oblak Dušan, Velenje, Ša-

leška 2b, vstopil 23. 7. 1992, vložil
753.852 SIT, in Oblak Majda, Velenje, Ša-
lek 89, vstopila 6. 6. 1994, vložila 753.827
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-114371
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00317 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA HME-
LJARSTVO IN PIVOVARSTVO ŽALEC, p.o.,

Žalec, Cesta Žalskega tabora 2, sedež:
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/00316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5051762
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brežnik Jože, razrešen 9. 4. 1996;
direktor Košir Iztok, Vojnik, Ulica talcev 33,
imenovan 9. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-114373
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00421 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa BELLA, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Celje, sedež: Gledališka 4,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5565448
Osnovni kapital: 1,580.210,70 SIT
Ustanovitelja: Žohar Marta, vstopila 4. 11.

1991, in Žohar Dragan, vstopil 22. 3. 1993,
oba iz Celja, Košnica 51j, vložila po
790.105,35 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-114374
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00408 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa M-PROFIL, inženiring, pro-
izvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Laško,
Kidričeva 2, sedež: Kidričeva 2, 3270
Laško, pod vložno št. 1/05488/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772397
Firma: M – PROFIL, inženiring, pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: M – PROFIL, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Trubarjeva 37
Osnovni kapital: 1,500.326,50 SIT
Ustanoviteljica: Mačkošek Marjeta,

Laško, Kidričeva ul. 2, vstop 23. 2. 1993,
vložek 1,500.326,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-114381
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02283 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa KOMEN, podjetje za trgo-
vino, turizem in proizvodnjo, d.o.o., Rad-
mirje 34, Ljubno ob Savinji, sedež: Rad-
mirje 34, 3333 Ljubno ob Savinji, pod
vložno št. 1/02580/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
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ga kapitala z novimi vložki, spremembo usta-
novitelja in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482402
Osnovni kapital: 1,621.500 SIT
Ustanovitelj: Slatinšek Martina, izstop

10. 5. 1994; Slatinšek Maks, Ljubno ob
Savinji, Radmirje 34, vstop 10. 5. 1994,
vložek 1,621.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slatinšek Martina, razrešena 10.
5. 1994; direktor Slatinšek Maks, imeno-
van 10. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9000
Storitve javne higiene.

Rg-114386
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02651 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO ŠOLA STERMECKI,
izobraževalno trgovsko in prevozno pod-
jetje, d.o.o., Celje, Ul. 29. novembra 16,
sedež: Ul. 29. novembra 16, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/03934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5609631
Firma: AVTO ŠOLA STERMECKI, izo-

braževalno, trgovsko in prevozno pod-
jetje, d.o.o., Celje

Sedež: 3000 Celje, Kosovelova uli-
ca 16

Osnovni kapital: 1,706.000 SIT
Ustanovitelj: Stermecki Tone, Celje, Lo-

krovec 45, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,706.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KOPER

Rg-101253
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02778 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa ECU,
d.o.o., proizvodnja, inženiring, svetova-
nje, Izola, sedež: Gregorčičeva 11, 6310
Izola, pod vložno št. 1/02817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom gospodarskih družbah, povečanje

osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti po standardni kalasifikaciji dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5569737
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelj: Ukota Oriano, Izola, Gre-

gorčičeva 11, vstop 27. 11. 1991, vlo-
žek 1,610.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2871 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 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 specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-

tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6110 Pomorski
promet; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške 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 ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice, pri dejavnosti
74.12 pa je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-101537
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00819 z
dne 13. 12. 1996 pri subjektu vpisa RE-
STAVRACIJA LUCIJA, turistično podjet-
je, d.d., Portorož, sedež: Obala 77, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03267/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5644631
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Va-

sovič Dušan, razrešen 31. 7. 1995; Gržen-
tić Olivio, Koper, Semedela 55a, imenovan
1. 8. 1995 za v.d. direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16 / 3. 3. 1998 / Stran 1609

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 9301 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.

Rg-101548
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00848 z
dne 13. 12. 1996 pod vložno št.
1/05238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5981255
Firma: COMP Import - Export, Andreas

& Christian Muller, d.n.o., trgovina in po-
slovne storitve

Skrajšana firma: COMP Import - Export
Andreas & Christian Muller, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno od-
govornostjo

Sedež: 6330 Piran, Bonifacijeva 12
Ustanovitelja: Muller Christian, trgovec,

in Muller Andreas, trgovec, oba iz Sulzber-
ga, Nemčija, Ahornstrasse 3, vstopila 12.
9. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Muller Christian in Muller Andreas,
imenovana 12. 9. 1996, kot poslovodji, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi

živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetemi,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice.

Rg-102790
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03253 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa MERDI-
TA, gostinstvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Portorož, sedež: Obala 14, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/02539/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev s
standarno klasifikacijo dejavnosti ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5568048
Firma: SPIAGGIA, gostinstvo in turi-

zem, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: SPIAGGIA, d.o.o., Por-

torož
Osnovni kapital: 5,958.000 SIT
Ustanoviteljica: Okugič Zorka, Porto-

rož, Podvozna 18, vstop 25. 10. 1993,
vložek 5,958.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-

tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izsposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-103657
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00928 z
dne 28. 1. 1997 pri subjektu vpisa FENZI,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Čehovini, sedež: Čehovini 8, 6222 Šta-
njel, pod vložno št. 1/03541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane fime in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5681910
Firma: FENZI, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Divača
Skrajšana firma: FENZI, d.o.o., Divača
Sedež: 6215 Divača, Ulica Ludvika

Požrlja 15.

Rg-104822
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01058 z
dne 19. 2. 1997 pod vložno št.
1/05263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992214
Firma: ADEMAJ & Co., d.n.o., trgovina

in storitve
Skrajšana firma: ADEMAJ & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Pekarniška 2
Ustanovitelja: Ademaj Imer, zidar, in Ade-

maj Kumrije, gospodinja, oba iz Izole, Pe-
karniška 2, vstopila 28. 11. 1996, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Ademaj Imer in Ademaj Kumrije,
imenovana 28. 11. 1996, kot poslovodji
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov, proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nepecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sajem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kometičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483

Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-105520
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03442 z
dne 4. 3. 1997 pri subjektu vpisa COSTA
COMMERCE, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Koper, sedež: Benčičeva 2c, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5520029
Osnovni kapital: 1,511.698,10 SIT
Ustanovitelja: Bogataj Andreja, Koper,

Benčičeva 2c, in Costa Angelo, Grdisca
D’Isonzo, Italija, Via Gorizia 63, vstopila 28.
6. 1991, vložila po 755.849,05 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-105822
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03455 z
dne 26. 3. 1997 pri subjektu vpisa EURO-
DENT, proizvodno in trgovinsko podjet-
je, d.o.o., Izola, sedež: Korte 12, 6310
Izola, pod vložno št. 1/00907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
membo družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5334063
Firma: EKOPROGRES, trgovina in mar-

keting, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: EKOPROGRES, d.o.o.,

Koper
Sedež: 6000 Koper, Krožna 3
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomič Aleksander, izstop

30. 12. 1994; Mihić Sonja, Koper, Kozlovi-
čeva 15, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Tomič Aleksander, razrešen

30. 12. 1994; direktorica Mihić Sonja,
imenovana 30. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-105847
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00035 z
dne 6. 3. 1997 pri subjektu vpisa CENTER
ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ V TU-
RIZMU, d.o.o., Izola, sedež: Prekomor-
skih brigad 7, 6310 Izola, pod vložno št.
1/04787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, firmo v italijanskem jeziku, spremembo
sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5852366
Firma: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE

IN RAZVOJ V TURIZMU, d.o.o., Portorož;
CENTRO PER L’EDUCAZIONE E PER LO
SVILUPPO NEL TURISMO, S.r.l., Porto-
rose

Skrajšana firma: CIRT, d.o.o., Portorož;
CEST, S.r.l., Portorose

Sedež: 6320 Portorož, Obala 29
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1997: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 20. 12. 1996.

Rg-106964
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00870 z
dne 26. 3. 1997 pri subjektu vpisa NEJO-
MA, marketing in zunanja trgovina,
d.o.o., Izola, Kidričevo nabrežje 6, se-
dež: Kidričevo nabrežje 6, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/02512/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, vstop družbeni-
ka, spremembo vložka pri družbeniku, spre-
membo zastopnika in spremembo ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5548403
Firma: POZITIV, agencija za marke-

ting in tržne komunikacije, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: POZITIV, d.o.o., Izola
Sedež: 6310 Izola, Ljubljanska 20
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Ustanovitelja: Černelič Jožef, Izola, Pod
Šaletom 4, vstopil 3. 10. 1991, in Vozel
Janez, Šmartno pri Litiji, Usnjarska cesta 4,
vstopil 11. 10. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-
zel Janez, imenovan 11. 10. 1996, za na-
mestnika direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1996.

Rg-106991
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03211 z
dne 8. 4. 1997 pri subjektu vpisa ŽELE,
proizvodnja lesenih izdelkov, kmetijstvo,
trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bi-
strica, Cankarjeva 16, sedež: Cankarje-
va 16, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/04845/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5879841
Firma: ŽELE, proizvodnja lesenih iz-

delkov, kmetijstvo, trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: ŽELE, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelji: Žele Gabrijela, Žele Erik in

Žele Tamara, ki so vstopili 28. 3. 1992 in
vložili po 10.000 SIT, ter Žele Anton, ki je
vstopil 25. 5. 1994 in vložil 1,502.000 SIT,
vsi iz Ilirske Bistrice, Gregorčičeva 23, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Posred-
ništvo pri trgovini z rezrvnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5040 Vzdr-

ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-106996
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03362 z

dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa TVI
GRAFIKA, grafično podjetje, d.o.o., Izo-
la, sedež: Korte 74, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/01584/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5425832
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TVI, računalniški inženiring,

d.o.o., Izola, izstop 17. 2. 1997; Rakuša
Dušan, Koper, II. Prekomorske brigade 67,
vstop 17. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1997: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 212 Proi-
zvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 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
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Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-106999
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03433 z
dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa CENTO-
DUE, projektiranje, gradbene storitve in
gradbeni inženiring, d.o.o., Koper, se-
dež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03864/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo družbenikov, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5732093
Firma: CENTODUE, trgovina in ekonom-
ske storitve, d.o.o., Koper

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cane Maurizio Emilio, iz-

stopil 21. 7. 1994; Zupančič Davor, Trst,
Italija, Via Srečko Kosovel 49, in Viviani Ma-
ranzana Miriam, Monrupino - Trst, Italija,
Rupin Grande 162, vstopila 21. 7. 1994,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Cane Maurizio Emilio, razrešen
21. 7. 1994; direktorja Zupančič Davor in
Viviani Maranzana Miriam, ki zastopata druž-
bo brez omejitev, imenovana 21. 7. 1994,
ter prokuristka Štok Katja, Ankaran, Ivačiče-
va 6, imenovana 26. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1997: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nepecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tepetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-

nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107027
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00213 z
dne 28. 4. 1997 pri subjektu vpisa HAMPY
INTERNATIONAL, d.o.o., Izola, gostins-
tvo, turizem, trgovina in storitve, sedež:
Cankarjev drevored 16, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/03699/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5706718
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Franca Igor, razrešen 21. 3. 1996; Komlja-
nec Evgenij, Izola, Cankarjev drevored 16,
razrešen 21. 3. 1996 in ponovno imenovan
21. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107040
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00214 z
dne 22. 4. 1997 pri subjektu vpisa HOTELI
PALACE, d.o.o., Portorož, Obala 45, se-
dež: Obala 45, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/00951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
d.d., spremembo firme, skrajšane firme, os-
novni kapital, ustanovitelje, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo pooblaščencev in naziv za-
stopnika ter začasni nadzorni svet in statut s
temile podatki:

Matična št.: 5006104
Firma: HOTELI PALACE, d.d., Porto-

rož, Obala 45
Skrajšana firma: HOTELI PALACE, d.d.,

Portorož
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.346,102.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
Upravičenci interne razdelitve in udeleženci
javne prodaje, vstopili 10. 1. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Da-
neu Danilo, Portorož, Lucija, Liminjanska
91, razrešen 11. 12. 1996 kot direktor in
imenovan v začasno upravo, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Domio Marino,
Faust Tatjana, Pučnik Janko, Prašnikar Ja-
nez, Kohek Ignac in Cetin Turk Estela, vsto-
pili 5. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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 na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 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 projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Speciali-
stična ambulantna dejavnost; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 90004 Kanalizacija in delo-
vanje čistilnih naprav; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
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čistilnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice; 74.12: izvzeta re-
vizijska dejavnost; 74.60: le varovanje.

Statut z dne 10. 1. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01004/01248-1997/MP z dne
7. 2. 1997.

Rg-107879
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02206 z
dne 15. 5. 1997 pri subjektu vpisa BRDAR,
gradbeništvo, export, import, d.o.o., Ko-
per, Šmarska cesta 14, sedež: Šmarska
cesta 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo deležev, dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5579651
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Brdar Dedo, Koper, Šmar-

ska cesta 14, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 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; 5243 Trgovi-

na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 9. 1994.

Rg-107883
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00091 z
dne 28. 4. 1997 pri subjektu vpisa CRISTY,
d.o.o., podjetje za trgovino na debelo in
drobno, Izola, sedež: Dantejeva 4, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika in zastopnikov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev akta s temile podatki:

Matična št.: 5762227
Ustanovitelj: Rafaj Srečka, izstop 18. 1.

1995; Zlatan Žigo, Piran, Gallusova št. 2,
vstop 18. 1. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Rafaj Srečki, ki je bila razrešena 5. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-

ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-107884
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00381 z
dne 29. 4. 1997 pri subjektu vpisa KON-
TELJ, marketing, d.o.o., Dolnje Ležeče
79, Divača, sedež: Dolnje Ležeče 79,
6215 Divača, pod vložno št. 1/03849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5755859
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kontelj Zdenka, ki je vložila

935.000 SIT, ter Kontelj Marko in Kontelj
Gaber, ki sta vložila po 282.500 SIT, vsto-
pili 14. 12. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1994: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1585 Proizvodnja testenin; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
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d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5040 Vzdrževanje in popravila motor-
nih 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-

padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
vanimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-107886
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00651 z
dne 29. 4. 1997 pri subjektu vpisa EURO-
MARK, trgovina in marketing, d.o.o., Ko-
per, sedež: Vodopivčeva 1, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04375/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5794854
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-107887
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00657 z
dne 29. 4. 1997 pri subjektu vpisa 2 P,
d.o.o., zastopstva, trgovina in proizvod-
nja, Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03619/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča izstop družbe-
nika, uskladitev dejavnosti po standardni kla-
sifikaciji dejavnosti ter spremembo družbe-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5692245
Ustanoviteljica: Pavšič Manja, Ljubljana,

Križevniška 12, vstop 5. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Berce Tomaž, izstop 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1997: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
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tva, razen sedežnega; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Sprememba družbenega akta z dne
30. 5. 1995.

Rg-107889
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski od-
delek, je s sklepom Srg št. 96/00147 z
dne 14. 5. 1997 pri subjektu vpisa ROSE-
TOUR, turistično posredovanje, d.o.o.,
Portorož, sedež: Prečna pot 4d, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/02292/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5508339
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Dobravc Majda, razrešena 5. 3.
1996; Dobravc Dejan, Portorož, Prečna pot
4d, razrešen 5. 3. 1996 kot namestnik di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in Dobravc Majda,
Portorož, Prečna pot 4d, imenovana 5. 3.
1996 za namestnico direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
pava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost, pri dejavnosti 92.712 - Dejav-
nost igralnic opravlja družba dejavnost: sa-
mo igralni avtomati zunaj igralnic.

Rg-107890
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01037 z
dne 20. 5. 1997 pri subjektu vpisa ILEX,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,
Pivka, sedež: Klenik 41, 6257 Pivka, pod
vložno št. 1/02217/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5502675
Firma: ILEX, gradbeništvo, trgovina,

gostinstvo in turizem, d.o.o., Ilirska Bi-
strica

Skrajšana firma: ILEX, d.o.o., Ilirska Bi-
strica

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vojkov
drevored 14

Osnovni kapital: 1,502.009 SIT
Ustanovitelj: Grlj Jadran, izstop 14. 10.

1996; Šibarević Zoran, Šilo (Krk), Hrvaš-
ka, Pečine št. 6, vstop 14. 10. 1996, vlo-
žek 1,502.009 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grlj Jadran, razrešen 14. 10. 1996;
direktor Šenica Bojan, Ljubljana, Kamno-
seška 7, imenovan 14. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
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na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravmi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
načni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133

Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-107892
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00406 z
dne 21. 5. 1997 pod vložno št.
1/05295/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1189492
Firma: CITRO AVTO, trgovina z avto-

mobili, d.o.o.
Skrajšana firma: CITRO AVTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 79
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bajc Niko, Ajdovščina Gra-

dišče 44, vložil 750.000 SIT, Gec Rajko,
Sežana, Volaričeva 4, vložil 375.000 SIT,
in Furlan Silvan, Štanjel, Tupelče 8a, vložil
375.000 SIT, vsi vstopili 18. 3. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gec Rajko, imenovan 18. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123

Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
vanimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
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drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-107893
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00421 z
dne 20. 5. 1997 pri subjektu vpisa ZAVOD
ZA POGOZDOVANJE IN MELIORACIJO
KRASA, p.o., Sežana, sedež: Partizanska
cesta 49, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme in skrajšane firme, usta-
novitelje in vložke, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in družbeno pogod-
bo s temile podatki:

Matična št.: 5151597
Firma: GOZDARSTVO KRAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 21,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 2,180.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 2,180.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 10,520.000
SIT, Bonča Bruno, Ankaran, Premančan 39,
vložil 310.000 SIT, Đido Drago, Gračišče,
Kobed 7, vložil 280.000 SIT, Kač Emil,
Vremski Britof 11, vložil 1,040.000 SIT,
Đido Ivanka, Gračišče, Kubed 7, vložila
170.000 SIT, Đido Igor, Gračišče, Kubed
7, vložil 60.000 SIT, Đido Danijel, Gračiš-
če, Kubed 7, vložil 60.000 SIT, Kač Karel,
Vremski Britof 11, vložil 60.000 SIT, Kač
Lidija, Vremski Britof 11, vložila 60.000 SIT,
Škerlj Milivoj, Dutovlje, Kopriva 29, vložil
240.000 SIT, Janežič Vladimir, Vremski Bri-
tof, Famlje 3, vložil 200.000 SIT, Kočevar
Albina, Sežana, Kidričeva 9, vložila
140.000 SIT, Orel Jože, Dutovlje 1e, vložil
240.000 SIT, Rebec Egon, Sežana, Filipč-
je brdo 2, vložil 200.000 SIT, Sadar Zvon-
ko, Piran, Leninova 1, vložil 200.000 SIT,
Tripar Stanko, Podgorje, Rakitovec 72a,
vložil 240.000 SIT, Magajna Judita, Vrem-
ski Britof 11, vložila 270.000 SIT, Magajna
Karlo, Vremski Britof 11, vložil 270.000 SIT,
Orel Bojan, Dutovlje 1e, vložil 60.000 SIT,
Paut Filomena, Izola, Bazoviška 16, vložila
270.000 SIT, Rebec Danila, Sežana, Fi-
lipčje brdo 2, vložila 70.000 SIT, Tripar
Branko, Podgorje, Rakitovec 72a, vložil
60.000 SIT, Zakrajšek Franc, Postojna,
Pivška 4, vložil 270.000 SIT, Kač Tatjana,
Vremski Britof 11, vložila 200.000 SIT,

Škerlj Majda, Dutovlje, Kopriva 29, vložila
120.000 SIT, Valenčič Jože, Ilirska Bistri-
ca, Kosovelova 2, vložil 840.000 SIT, Čuk
Ivan, Renče, Gradišče nad Prvačino 21,
vložil 120.000 SIT, Race Marija, Kozina,
Rodik 17, vložila 270.000 SIT, Lipec Ja-
nez, Knežak, Bač 73, vložil 120.000 SIT,
Mršnik Valter, Prem, Smrje 20, vložil
70.000 SIT, Frank Zdenko, Obrov, Rito-
meče 18, vložil 80.000 SIT, Železnik Vla-
dimir, Divača, Kettejeva 22, vložil 70.000
SIT, Dekleva Aleksander, Koper, Oljčna
pot 33, vložil 90.000 SIT, Šemrov Matija,
Divača, Kraška c. 67, vložil 60.000 SIT, in
Pipan Božo, Komen 25, vložil 110.000
SIT, vstopili 5. 2. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kač
Emil, razrešen 7. 11. 1996 kot direktor in
imenovan za začasnega poslovodjo, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.

Družbena pogodba z dne 5. 2. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00893/02003-1997/MP z dne
19. 3. 1997.

Rg-107896
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00510 z
dne 23. 5. 1997 pod vložno št.
1/05298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1189891
Firma: CIBA - BARBA & CO., gostins-

tvo in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: CIBA - BARBA & CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejno
odgovornostjo

Sedež: 6320 Portorož, Koprska ce-
sta 3a

Ustanovitelja: Barba Tiziana in Cividini
Goran, oba iz Portoroža, Koprska cesta 3a,
vstopila 9. 4. 1997, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bar-
ba Tiziana in Cividini Goran, imenovana 9.
4. 1997, kot poslovodji zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice.

Rg-107897
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00513 z
dne 23. 5. 1997 pod vložno št.
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1/05297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192949
Firma: ALUSUISSE TOMOS, d.o.o.,

proizvodnja izdelkov iz aluminija, Koper
Skrajšana firma: ALUSUISSE TOMOS,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šmarska c. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Promo, d.o.o., proizvod-

nja dvokoles, Koper, Šmarska c. 4, vložil
500.000 SIT, in Alusuisse - Lonza GMBH,
Singen - Hohentwiel, Nemčija, Alusingen
Platz 1, vložil 1,000.000 SIT, vstopila 19.
3. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-
neralni direktor Kolenc Igor, Izola, Ulica Istr-
skega odreda 6, ki zastopa družbo neome-
jeno skupaj s še enim direktorjem ali skup-
no z direktorjem in prokuristom družbe, in
Blatter Joachim Emil, Forch, Švica, Im Brun-
neli 18, ki kot finančni direktor zastopa druž-
bo neomejeno skupaj z generalnim direk-
torjem ali skupaj z generalnim direktorjem
in prokuristom družbe, ter Eržen Borislav,
Koper, Krožna c. 4, ki kot tehnični direktor
zastopa družbo neomejeno skupaj z gene-
ralnim direktorjem ali skupaj z generalnim
direktorjem in prokuristom družbe, vsi ime-
novani 19. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje.

Rg-107898
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00551 z
dne 21. 5. 1997 pod vložno št.
1/05294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193058
Firma: ILIRLES, podjetje za proizvod-

njo in promet lesnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: ILIRLES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Ulica Ni-

kole Tesle 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gozdno gospodarstvo Po-

stojna, d.d., Postojna, Vojkova 9, vstop 16.
4. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gulja Vojko, Ilirska Bistrica, Prešer-
nova ul. 24, imenovan 16. 4. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 73102 Raziskova-
nje in ekperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-107899
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00624 z
dne 8. 5. 1997 pri subjektu vpisa VISOKA
STROKOVNA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO,
sedež: Senčna pot 10, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/05091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5939739
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja.

Rg-108051
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02803 z
dne 15. 5. 1997 pri subjektu vpisa LOZAR,
gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Izola,
sedež: OCI Livade hala B 32, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/02550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5789451
Osnovni kapital: 1,539.800 SIT
Ustanovitelj: Lozar Dario, Izola, Šared

19/f, vstop 26. 12. 1990, vložek 1,539.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108053
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00004 z
dne 15. 5. 1997 pri subjektu vpisa KE-
TEKS, kemična čistilnica in trgovina,
d.o.o., Pivka, sedež: Kolodvorska 17,
6257 Pivka, pod vložno št. 1/01278/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5389640
Osnovni kapital: 4,115.084 SIT
Ustanoviteljica: Hreščak Irena, Pivka, Ko-

lodvorska 17, vstop 13. 3. 1990, vložek
4,115.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
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no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 51.18
- razen farmacevtskih izdelkov; 74.12 - ra-
zen revizijske dejavnosti.

Rg-108054
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00007 z
dne 15. 5. 1997 pri subjektu vpisa PLA-
MEN, storitve, d.o.o., Postojna, sedež:
Volaričeva 38, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/02075/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno kalsifikacijo dejavnosti ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5494788
Osnovni kapital: 1,697.793 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Rajko, Postoj-

na, Volaričeva 38, vstop 22. 3. 1991, vlo-
žek 1,697.793 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-

nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-108055
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00527
z dne 16. 5. 1997 pri subjektu vpisa
ALPROM, marketing, posredovanje in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Cesta na
Markovec 15, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03529/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme in druž-
benikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5680352
Firma: ALPROM, SERGON, marketing,

posredovanje in storitve, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: ALPROM, Sergon,

d.n.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z neomejno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Sergon Ingrid, izstopila iz

d.o.o. in vstopila v d.n.o. 18. 3. 1995, in
Sergon Aldo, vstopil 18. 3. 1995, oba iz
Kopra, Cesta na Markovec 15, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1997: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-108056
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00617 z
dne 13. 5. 1997 pri subjektu vpisa SAW -
SUN AIR WATER, trgovina, marketing in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Glagoljaš-
ka 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5587549
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 3,916.000 SIT
Ustanovitelji: Tomaduc Darko, Porto-

rož, Bazoviška 8, vstop 2. 3. 1992, vlo-
žek 1,958.000 SIT, Vidergar Sonja, Ko-
per, Bošamarin 50/c, vstop 2. 3. 1992,
vložek 979.000 SIT, in Vidergar Miran,
Koper, Bošamarin 50c, vstop 6. 4. 1994,
vložek 979.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi 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; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18 - razen farmacevtskih izdelkov,
67.13 - samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-108057
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00053 z
dne 23. 5. 1997 pri subjektu vpisa ADRI-
ATIC, zavarovalna družba, d.d., Koper,
poslovna enota Ljubljana, sedež: Tržaš-
ka c. 118, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01555/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

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

rektor Lorbek Radovan, razrešen 10. 1.
1996; direktor Plavšič Boris, Ljubljana, Čer-
netova 8, imenovan 10. 1. 1996, kot v.d.
direktorja poslovne enote zastopa družbo v
okviru dejavnosti PE brez omejitev.

Rg-108058
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00159 z
dne 6. 5. 1997 pri subjektu vpisa CEM-
BOS, podjetje za trgovino in turizem,
d.o.o., Koper, sedež: Vanganelska cesta
39, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351138
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tepetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materilaom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s piarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 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 ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,

d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18 - izvzeti so farmacevtski izdelki,
67.13 - samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-108060
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00331 z
dne 6. 5. 1997 pri subjektu vpisa ZARO,
podjetje za trgovino, ribištvo in storitve,
d.o.o., sedež: Kidričeva 22, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745314
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 23a
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 3511

Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nepecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
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gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 51484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost retavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski 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 nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-

jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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 izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovnaje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18 - izvzeti so farmacevtski izdelki,
74.12 - izvzete so revizijske dejavnosti.

Rg-108064
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00403 z
dne 6. 5. 1997 pri subjektu vpisa GYMCO
SECURITY, varovanje oseb in premože-
nja, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 12/21,
6320 Portorož, pod vložno št. 1/03109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5627362
Sedež: 6320 Portorož, TPC Lucija,

Obala 114/26

Rg-108065
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00449 z
dne 6. 5. 1997 pri subjektu vpisa AUTO-
MATIC SERVIS, izdelava avtomatov za
pijače, d.o.o., Izola, sedež: Cona mestne
obrti, b.št., 6310 Izola, pod vložno št.
1/02269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5520002
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 8
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 1598

Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proi-
zvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čejem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
izvzeti farmacevtski izdelki.

Rg-108066
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00454 z
dne 15. 5. 1997 pri subjektu vpisa BRUNO
CALZATURE, export - import, d.o.o., Ko-
zina, sedež: Klanec 19c, 6240 Kozina,
pod vložno št. 1/03753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5712700
Firma: BRUNO CALZATURE, export -

import, d.o.o.
Skrajšana firma: BRUNO CALZATURE,

d.o.o.
Sedež: 6222 Štanjel, Kobdilj št. 42b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Marinčić Bruno, Opatija, Nova cesta
90a, imenovan 9. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
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zvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznvorstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-108068
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00602 z
dne 20. 5. 1997 pri subjektu vpisa TEK-
STILNA TOVARNA SENOŽEČE, p.o., se-
dež: Senožeče št. 151, 6224 Senožeče,
pod vložno št. 1/00213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5040175
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Co-

lja Verica, razrešena 30. 6. 1996; Boljun-
čič-Faletič Nevenka, Sežana, Ivana Rozma-
na 7, imenovana 1. 7. 1996, kot računo-
vodkinja zastopa podjetje v okviru delovne-
ga področja neomejeno.

Rg-108069
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00816 z
dne 14. 5. 1997 pri subjektu vpisa ADRI-
ATIC INVESTICIJSKI SKLAD, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Koper, se-
dež: Ljubljanska 3a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04792/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prijavo sklepa o poveča-
nju osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5862167
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 2.

1996 o povečanju osnovnega kapitala druž-
be z obstoječih 5.150,000.000 SIT na
5.800,000.000 SIT.

Rg-108074
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01212 z
dne 23. 5. 1997 pri subjektu vpisa RIGO,

d.o.o., prodaja in servisiranje šivalnih
strojev, Komen, sedež: Komen 101,
6223 Komen, pod vložno št. 1/01556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5443431
Osnovni kapital: 10,014.000 SIT
Ustanovitelja: Godnič Marjan, vstopil

23. 3. 1990, in Godnič Samo, vstopil
10. 7. 1992, oba iz Komna 101, vložila po
5,007.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-108077
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00376 z
dne 6. 5. 1997 pri subjektu vpisa SPE-
ZIALTECHNIK NAUTIK SERVIS, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Morova 6a,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04502/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5807948
Sedež: 6310 Izola, Tomažičeva 10.

Rg-105839
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00604 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO ŠOLA OBALA, prou-
čevanje cestno prometnih predpisov,
transport, zastopanje, uvoz-izvoz in tr-
govina, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 10, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, spremembo družbenikov, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaic-
jo dejavnosti, spremembo zastopnikov ter
uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5494389
Firma: RIMINI – Gostinstvo in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: RIMINI – d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cerovac Rado, izstop 30.

5. 1996; Garavini Giovanni, Lido Adriano,
Italijia, Viale Leonardo 2, vstop 30. 5. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zanella Maurizio, Longastrino d’Ar-
genta, Italija, Via Giuliana 6, vstop 30. 5.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cerovac Rado, razrešen 30. 5.
1996; direktor Vatovci Fadilj, Izola, Cankar-
jev drevored 16b, imenovan 30. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen pogodb
o odsvojitvi ali obremenitvi nepremičnin in
kreditnih pogodb, ki jih lahko podpiše na
podlagi sklepa skupščine; prokurist Garavi-
ni Giovanni, imenovan 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.18 sme opravljati vse, razen farmacevt-
ski izdelki; pod šifro 67.13 pa sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-107895
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00507 z dne 22. 5. 1997 pod
št. vložka 1/05296/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1192922
Firma: RITEX, proizvodnja in posred-

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Locatelli Gianluigi, Cassa-

no Magnano, Italija, Via Piave 22, vstop 24.
3. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Solinas Antonio, Gallarate,
Italija, Campo dei Fiori 12, vstop 24. 3.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Locatelli Gianluigi, imenovan 24. 3.
1997, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
omejeno do tolarske protivrednosti
100.000 DEM (stotisoč nemških mark) po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe o ustanovitvi družbe. Po-
godbe, ki presegajo znesek iz predhodne-
ga odstavka pa sklepa le na podlagi pred-
hodnega sklepa skupščine družbe; direktor
Solina Antonio, imenovan 24. 3. 1997 za-
stopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe omeje-
no do tolarske protivrednosti 100.000 DEM
(stotisoč nemških mark) po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o ustanovitvi družbe. Pogodbe, ki presega-
jo znesek iz predhodnega odstavka pa skle-
pa le na podlagi predhodnega sklepa skupš-
čine družbe; prokurist Grbec Edi, Izola, Kor-
te 15a, imenovan 24. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-

nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proi-
zvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13, družba opravlja samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-110173
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03349 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa S.E.M., d.o.o., Računalniš-

tvo, zastopanje, trgovina, Koper, Ulica
OF 13, sedež: Ulica OF 13, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03450/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo po-
datkov pri družbenikih, uskladitev dejavno-
sti, prokuro in uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5665124
Osnovni kapital: 1,581.690 SIT
Ustanovitelji: Gulič Ljubo, Koper, Kralje-

va 19, vstop 26. 5. 1992, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ISM – Im-
port-Export Warenhandelsgesellschaft
m.b.H., Klagenfurt-Celovec, Avstrija, Ban-
hofstrasse 6, vstop 26. 5. 1992, vložek
1,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sindjič Goran, Rovinj, Hrvaška, vstop 2. 9.
1992, vložek 58.350 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žarkovič Goran, Beograd, ZR
Jugoslavija, Petefijeva ul. 53, vstop 2. 9.
1992, vložek 23.340 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Spinoglio Andrea, Trieste (Trst), Itali-
ja, Via Monte San Gabriele 5, razrešen
22. 12. 1994 in imenovan za prokurista;
direktor Medved Bogomir, Ankaran, Bevko-
va 31, imenovan 22. 12. 1994, lahko skle-
pa pravne posle do višine 100.000 SIT,
nad tem zneskom pa samo na podlagi skle-
pa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110183
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00775 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa BIMAG, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Malija 44,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04824/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5407443
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:

2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
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navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 6220 Izredni zračni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110195
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00561 z dne 3. 6. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LUCIJA –
SCUOLA ELEMENTARE LUCIA, sedež:
Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/02133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089174
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Mahne Marija, razrešena 31. 8. 1995 kot
ravnateljica; Pečar Jelka, Portorož, Belo-
kriška cesta 40, razrešena 7. 2. 1996 kot
v.d ravnateljice, ter imenovana za ravnatelji-
co, ki zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-110207
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00280 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa A.D.I., Trgovina in storitve,
d.o.o., Postojna, sedež: Goriče 19a,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/02654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, zastopnikov, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, uskladi-
tev dejavnosti in ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5549825
Firma: BAZON, prevozništvo in ostale

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAZON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zgonc Alojz, Postojna, Go-

riče 19a, vstop 13. 12. 1991, vložek

750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bajc Ivan, Postojna, Goriče 23b, vstop
21. 2. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zgonc Alojz, razrešen 21. 2. 1997 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo skupno z Bajc Ivanom; direktor Bajc
Ivan, imenovan 21. 2. 1997, zastopa druž-
bo skupno z Zgonc Alojzijem.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniš-
kih naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110214
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00664 z dne 17. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05310/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193511
Firma: EGRA DIGITAL PRINT, digitalni

tisk in komercialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EGRA DIGITAL PRINT,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Obrtniška ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prelovec Valentin, vložek

1,275.000 SIT in Prelovec Aleksander, vlo-
žek 225.000 SIT, oba Koper, Kraljeva ulica
9, vstopila 15. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prelovec Valentin, imenovan 15. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-

svetljavo in električnih svetilk; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110219
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01659 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SB & CO., Proizvodnja elek-
tronskih in električnih sklopov, ekonom-
ske storitve in trgovina, d.o.o., Koper,
sedež: Kosovelov trg 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03505/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, vložkov, spremembo družbe-
nikov, podatkov pri družbenikih, spremem-
bo dejavnosti in zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5686199
Firma: SB & CO., trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SB & Co., d.o.o.
Sedež: 6280 Ankaran, Bevkova 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Braković Senad, vstop

27. 9. 1992 in Braković Ankica, vstop 31.
5. 1994, oba Ankaran, Hrvatini 191a, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bra-
ković Senad, razrešen 31. 5. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za prokurista; direk-
tor Žbogar Stanislav, Koper, Vanganelska
53b, imenovan 31. 5. 1994, lahko sklepa
pravne posle le ob soglasju skupščine druž-
be.

Dejavnosti se razširijo z: proizvodnjo
elektronskih in električnih sklopov in naprav
ter trgovino na debelo z živili in neživili v
tranzitu.

Dejavnosti so odslej: trgovina na drobno
in debelo z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; turistično posredova-
nje; opravljanje poslov leasinga; storitve ser-
visiranja in vzdrževanja elektromehanskih in
elektronskih sklopov in naprav; proizvodnja
elektronskih in električnih sklopov in naprav;
trgovina na debelo z živili in neživili v tranzi-
tu; ekonomske, organizacijske, tehnološke
in finančne storitve; fotokopiranje, razmno-
ževanje in povezovanje, kopiranje načrtov,
mikrofilmanje, razvijanje, razmnoževanje fil-
mov, arhiviranje dokumentacije na mikro-
film; špediterske storitve ter prevoz blaga v

cestnem prometu; računovodske in knjigo-
vodske storitve.

Rg-110234
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00340 z dne 27. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GOZDARSKI ŠOLSKI
CENTER, p.o., sedež: Tržaška 36, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/00020/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje v javni zavod, spremembo firme,
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089808
Firma: SREDNJA GOZDARSKA IN LE-

SARSKA ŠOLA POSTOJNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška ce-

sta 36
Ustanovitelj: Poslovno združenje gozd-

no gospodarskih organizacij Ljubljana, iz-
stop 18. 6. 1992; Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 18. 6.
1992, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-
jnc Bojan, razrešen 29. 7. 1996 kot ravna-
telj: Čeč Eva, Postojna, Rožna ulica 15,
imenovana 29. 7. 1996, kot ravnateljica
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 8023
Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-110235
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00352 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00878/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5334543002
Firma: TIM*ING – Inženiring svetlob-

ne opreme, d.o.o., Koper – Podružnica
Ljubljana

Skrajšana firma: TIM*ING, d.o.o., Ko-
per – Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 126
Ustanovitelji: TIM*ING, Inženiring svet-

lobne opreme, d.o.o., Koper, Vanganelska
cesta 6, vstop 27. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osvaldič Mirko, Škofije, Zgornje Ško-
fije 89a, imenovan 27. 3. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3230 Proizvodnja radijskih in
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televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-110246
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01162 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TELLUS – Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska 8,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04665/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829836
Firma: TELLUS – Trgovsko podjetje,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ob Luki, Hala III
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-

na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110778
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01672 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa DELTIMVEX, trgovina in
storitve, d.o.o., Izola, Leninova 8, sedež:
Leninova 8, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5642256
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Deleja Igor, Izola, Leninova

8, vstop 15. 6. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
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nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proi-
zvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proi-
zvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 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 diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110780
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02526 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PROCAFFE, Proizvodnja
in trgovina s kavo, d.o.o., Koper, sedež:
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03346/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo družbenikov,
podatkov pri družbenikih, deležev, proku-
ro ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5649188
Firma: PROCAFFE, proizvodnja in tr-

govina s kavo, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 121,725.000 SIT
Ustanovitelji: Vattovani Lino, Nevegal –

Belluno, Italija, Alpe in Fiori 38, vstop 8. 2.
1992, vložek 24,953.625 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kosmina Mitja, Koper,
Letoviška pot 12, vstop 8. 2. 1992, vložek
24,953.625 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Kosmina Janko, Koper, Letoviška pot
12, vstop 8. 2. 1992, vložek 12,172.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja, PRO-
CAFFE S.P.A., Belluno, Italija, izstop
15. 12. 1994; Andrenacci Dante, izstop
2. 12. 1994; Škof Bojan, izstop 2. 12.
1994; EMONA OBALA, d.d., Koper, Prista-
niška 12, vstop 16. 12. 1994, vložek
59,645.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kosmina Mitja, imenovan 15. 12.
1994.

Rg-110781
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02529 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SAX INŽENIRING – Strojni
inženiring, d.o.o., Ankaran, sedež: Per-
vanjeva 18, 6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/01148/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov, za-
stopnikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti ter ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5385601
Firma: DA-CENTER, d.o.o., trgovina in

storitve, Ankaran
Skrajšana firma: DA-CENTER, d.o.o.,

Ankaran
Sedež: 6280 Ankaran, Vlahovičeva 54
Osnovni kapital: 1,507.310 SIT
Ustanovitelja: Saksida Valter, izstop

7. 10. 1994; Mizerit Dušan, in Šemrl Aleš,
oba Ankaran, Vlahovičeva 54, vstopila
7. 10. 1994, vložila po 753.655 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Saksida Valter, razrešen 7. 10. 1994;
direktor Mizerit Dušan, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Šemrl Aleš, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13, opravlja družba le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic.

Rg-110782
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02880 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LEXON, trgovsko uvozno-
izvozno podjetje, d.o.o., Koper, sedež:
Vanganelska 19, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo druž-
benikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo dejavnosti ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5368618
Osnovni kapital: 1,730.698 SIT
Ustanovitelja: Peršič Peter, Koper, Jen-

kova 15, vstop 23. 12. 1989, vložek
1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja;
Peršič Helena, Koper, Vanganelska 19, vs-
top 23. 12. 1989, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-

nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2621 Proi-
zvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti 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; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13,
opravlja družba le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic.

Rg-110786
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00171 z dne 11. 7. 1997 pri
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subjektu vpisa HAUSBRANDT CAFFE’, tr-
govina, finančni in komercialni posli,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
30, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5763681
Ustanovitelj: HAUSBRANDT TRIESTE

1892, S.P.A., Nervesa Della Battaglia, Via
Foscarini 52, vstop 4. 5. 1993, vložek
40,503.224 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Glavina Rado, izstop 13. 1. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Glavina Rado, razrešen 10. 1. 1995;
prokurist Conte Antonio, razrešen 10. 1.
1995; direktor Decio Giuseppe, Novara,
Italija, Via Fiume 7, imenovan 10. 1. 1995,
lahko brez omejitev sklepa pravne posle v
vrednosti do 20,000.000 ITL v tolarski pro-
tivrednosti, nad tem zneskom pa le s poob-
lastilom skupščine družbe; prokuristka Rač-
nik Irena, Koper, Vanganelska 45a, imeno-
vana 10. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-

rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13, opravlja družba le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic.

Rg-110787
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00253 z dne 9. 7. 1997 pr
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE AKRO,
export-import, veletrgovina, zastopanje,
d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5486530
Osnovni kapital: 6,916.715,40 SIT
Ustanovitelji: Gregorič Duško, Portorož,

Pot k izviru 9, Lucija, vstop 15. 4. 1991,
vložek 3,412.768,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hrvatin Igor, izstop 24. 2. 1995;
Jenko Bojan, Koper, Glagoljaška 1b, vstop
15. 4. 1991, vložek 436.708,60 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Novak Vesna, Ko-
per, Krožna pot 12, vstop 15. 4. 1991,
vložek 279.463,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Terzer Božidar, Koper, II. preko-
morske brigade 33f, vstop 15. 4. 1991,
vložek 611.468,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slabe Alenka, Koper, Vojke
Šmuc 5, vstop 15. 4. 1991, vložek
1,811.468,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
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čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110790
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00486 z dne 14. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HAUSBRANDT CAFFE’, tr-
govina, finančni in komercialni posli,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
30, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5763681
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Decio Giuseppe, razrešen 28. 4.
1995; direktor Ros Beniamino, Grado, Itali-
ja, Calle di Maran 12, imenovan 28. 4.
1995, lahko brez omejitev sklepa pravne
posle v vrednosti do 20,000.000 ITL v to-
larski protivrednosti, nad tem zneskom pa
le s pooblastilom skupščine družbe.

Rg-110792
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00170 z dne 1. 7. 1997 pod št.
vložka 1/00212/23 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5001684081
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala Servis vozil

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala Servis vozil

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 32
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 19. 1. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milutinovič Stevo, Sečovlje, Parecag
10e, imenovan 29. 1. 1996, kot direktor
filiale je pooblaščen, da v imenu družbe in
na njen račun s klepa pogodbe v okviru
dejavnosti podružnice z naslednjimi omeji-
tvami: ne sme skleniti pogodbe o dajanju ali
najemanju kratkoročnega ali dolgoročnega
kredita; ne sme brez predhodnega dogovo-
ra s članom uprave družbe, zadolženim za
področje marketinga in prodaje, skleniti po-
godbe o sodelovanju ali prekiniti sodelova-
nje s tujim poslovnim partnerjem.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.30 – tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, opravlja druž-
ba samo dejavnost tehničnih pregledov mo-
tornih vozil.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110793
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00177 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Filiala špedicije
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00212/04,
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo organizacijske oblike dela subjekta
v podružnico, spremembo firme, skrajšano
firmo, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in pooblastil zastopanja
s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Koper

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jošt Igor, razrešen 29. 1. 1996; di-
rektor Turk Anton, Piran, Oljčna pot 2, ime-
novan 29. 1. 1996, kot direktor filiale je
pooblaščen, da v imenu družbe in na njen
račun sklepa pogodbe v okviru dejavnosti
podružnice z naslednjimi omejitvami: ne sme
skleniti pogodbe o dajanju ali najemanju krat-
koročnega ali dolgoročnega kredita; ne sme
brez predhodnega dogovora s članom upra-
ve družbe, zadolženim za področje marketin-
ga in prodaje, skleniti pogodbe o sodelova-
nju ali prekiniti sodelovanja s tujim poslovnim
partnerjem; ne sme skleniti pogodbe o oprav-
ljanju špediterskih storitev na domačih in
mednarodnih sejmih ter samostojnih in spcia-
liziranih razstavah; ne sme skleniti pogodbe
o poslih in s komitenti, ki jih opravlja oziroma
s katerimi dela dvoje ali več podružnic; ne
sme skleniti pogodbe o zalaganju finančnih
sredstev družbe, razen za carinske in druge
uvozne dajatve, za transportne, skladiščne in
prekladalne stroške ter za zavarovalne pre-
mije za prevoz blaga v okviru letnega načrta
obratnih sredstev in v skladu s smernicami
ter sklepi upravne družbe.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 57.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnosti
menjalnic.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110794
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00179 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Filiala špedicije
Nova Gorica, sedež: Prvomajska 31,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00212/06 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo organizacijske oblike
dela subjekta v podružnico, spremembo fir-
me, sedeža, firme ustanovitelja, skrajšano
firmo, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo tipa in
omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Nova Gorica

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5290 Šempeter, Mednarodni

mejni prehod, Vrtojba b. b.
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dornik Ante, Dobrovo, Dolnje Cero-
vo 36b, razrešen 29. 1. 1996 kot v.d. di-
rektorja filiale ter imenovan za direktorja, ki
je pooblaščen, da v imenu družbe in na njen
račun sklepa pogodbe, v okviru dejavnosti
podružnice z naslednjimi omejitvami: ne
sme skleniti pogodbe o dajanju ali najema-
nju kratkoročnega ali dolgoročnega kredita;
ne sme brez predhodnega dogovora s čla-
nom uprave družbe, zadolženim za področ-
je marketinga in prodaje skleniti pogodbe o
sodelovanju ali za področje marketinga in
prodaje, skleniti pogodbe o sodelovanju ali
prekinitvi sodelovanja s tujim poslovnim part-
nerjem; ne sme skleniti pogodbe o opravlja-
nju špediterskih storitev na domačih in med-
narodnih sejmih ter samostojnih in speciali-
ziranih razstavah; ne sme skleniti pogodbe
o poslih in s komitenti, ki jih opravlja oziro-
ma s katerimi dela dvoje ali več podružnic;
ne sme skleniti pogodbe o zalaganju finanč-
nih sredstev družbe, razen za carinske in
druge uvozne dajatve, za transportne, skla-
diščne in prekladalne stroške ter za zavaro-
valne premije za prevoz blaga v okviru letne-
ga načrta obratnih sredstev in v skladu s
smernicami ter sklepi upravne družbe.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim po-
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sredništvom, opravlja družba le dejavnost
menjalnic.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110795
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00183 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Filiala špedicije
Celje, sedež: Kidričeva 38, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00212/10 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo organiza-
cijske oblike dela subjekta v podružnico,
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo firme ustanovitelja, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo tipa in omejitev zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Celje

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podlesnik Mirko, Celje, Vipavska 19,
razrešen 29. 1. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja filiale in je pooblaš-
čen, da v imenu družbe in na njen račun
sklepa pogodbe v okviru dejavnosti podruž-
nice z naslednjimi omejitvami: ne sme skleni-
ti pogodbe o dajanju ali najemanju kratko-
ročnega ali dolgoročnega kredita; ne sme
brez predhodnega dogovora s članom upra-
ve družbe, zadolženim za področje marke-
tinga in prodaje, skleniti pogodbe o sodelo-
vanju ali prekiniti sodelovanje s tujim poslov-
nim partnerjem in pogodbe o opravljanju špe-
diterskih storitev na domačih in mednarodnih
sejmih ter samostojnih in specializiranih raz-
stavah; ne sme skleniti pogodbe o poslih in s
komitenti, ki jih opravlja oziroma s katerimi
dela dvoje ali več podružnic; ne sme skleniti
pogodbe o zalaganju finančnih sredstev druž-
be, razen za carinske in druge uvozne daja-
tve, za transportne, skladiščne in prekladal-
ne stroške ter za zavarovalne premije za pre-
voz blaga v okviru letnega načrta obratnih
sredstev in v skladu s smernicami ter sklepi
uprave družbe.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba le dejavnost me-
njalnic.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110797
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00211 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Dejavnost cestne-
ga transporta blaga, Koper, Vojkovo na-
brežje 32, sedež: Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00212/02
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo organizacijske oblike dela subjekta
v podružnico, spremembo firme, skrajšano
firmo, spremembo firme ustanovitelja, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti, spremembo zastopnika n
pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala Transport

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala Transport

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smerdu Ivan, razrešen 15. 3. 1996;
direktor Kurelič Milan, Ljubljana, Pokljukar-
jeva 20, imenovan 15. 3. 1996, je pooblaš-
čen, da v imenu družbe in na njen račun
sklepa pogodbe v okviru dejavnosti podruž-
nice z naslednjimi omejitvami: ne sme skle-
niti pogodbe o dajanju ali najemanju kratko-
ročnega ali dolgoročnega kredita, ne sme
brez predhodnega dogovora s članom upra-
ve družbe, zadolženim za področje marke-
tinga in prodaje, skleniti pogodbe o sodelo-
vanju ali prekiniti sodelovanje s tujim po-
slovnim partnerjem.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110798
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00220 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, d.d., Koper, Filiala AVIO
ŠPEDICIJA BRNIK-AERORDROM, sedež:
Brnik-Aerodrom, 4210 Brnik, pod vložno
št. 1/00212/22 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo organizacijske obli-
ke dela subjekta v podružnico, spremembo
firme, sedeža firme, ustanovitelja, skrajša-
no firmo, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo omeji-
tev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala Avto špedi-
cija Brnik

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala Avio špedicija Brnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4210 Brnik, Brnik 130
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-

ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 5. 11. 1992, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baznik Rihard, Škofljica, Cesta na
Barje 44, imenovan 29. 1. 1996, je kot
direktor filiale pooblaščen, da v imenu druž-
be in na njen račun sklepa pogodbe v okvi-
ru dejavnosti podružnice z naslednjimi
omejitvami: ne sme skleniti pogodbe o da-
janju ali najemanju kratkoročnega ali dol-
goročnega kredita; ne sme brez predhod-
nega dogovora s članom uprave družbe,
zadolženim za področje marketinga in pro-
daje, skleniti pogodbe o sodelovanju ali
prekiniti sodelovanje s tujim poslovnim part-
nerjem; ne sme skleniti pogodbe o oprav-
ljanju špediterskih storitev na domačih in
mednarodnih sejmih ter samostojnih in
specializiranih razstavah; ne sme skleniti
pogodbe o zalaganju finančnih sredstev
družbe, razen za carinske in druge uvozne
dajatve, za transportne, skladiščne in pre-
kladalne stroške ter za zavarovalne premi-
je za prevoz blaga v okviru letnega načrta
obratnih sredstev in v skladu s smernicami
ter sklep uprave družbe.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba le dejavnosti me-
njalnic.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110799
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00242 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA
KOPER, d.o.o., sedež: Pobeška 15, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03127/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 1. 7. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5619602
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lavrenčič Branko, razrešen 18. 4.
1995; direktor Krečič Jožef, Ajdovščina, IV.
Prekomorske 53, imenovan 18. 4. 1995,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
razen pri sklepanju pogodb o vlaganju ali
pridobivanju sredstev ter pogodb o nakupu,
najemu in prodaji osnovnih sredstev v vred-
nosti nad 10.000 DEM tolarske protivred-
nosti, za kar potrebuje predhodno soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
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kov; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba le dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-110800
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00265 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa BLUE BODY – Trgovina in
storitve, d.o.o., Šmarje, sedež: Šmarje
203, 6274 Šmarje, pod vložno št.
1/02860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5772362
Firma: BLUE BODY – trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: BLUE BODY, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Cesta v Pregavor 7.

Rg-110803
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00774 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LUKA KOPER, preklada-
nje, skladiščenje in druge pristaniške
storitve, delniška družba, sedež: Vojko-
vo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144353
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

relič Bruno, Koper, Hrvatini 22a, razrešen
1. 8. 1996 kot predsednik začasne uprave
in imenovan za glavnega direktorja, ki za-
stopa družbo neomejeno s tem, da mora
pridobiti: predhodno soglasje nadzornega
sveta, če gre za posle nad vrednostjo
2,000.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe; naknadno soglasje nad-
zornega sveta, če gre za sklepanje poslov o
investicijskih vlaganjih ter nabavi oziroma od-
prodaji osnovnih sredstev ne glede na vred-
nost, če ti posli niso zajeti v planu delniške
družbe ali poslovnem načrtu družbe.

Člani nadzornega sveta: Ritoša Neda,
Kralj Drago, Matič Dragomir, Gorup Boris,
Filipič Peter, Jelenc Milan, Pucer Dino, Ko-
zinc Miha in Knez Marjan, vsi izstopili 25. 7.
1996; Kozinc Miha, Knez Marjan, Gorup
Boris, Bajec Jadran, Filipič Peter, Jelenc
Milan, Glavina Boris, Matič Dragomir in Ri-
toša Neda, vsi vstopili 25. 7.1996.

Rg-110804
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00789 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna
družba, d.d., KOPER ADRIATIC – ASSI-
CURAZIONI S.p.A., CAPODISTRIA, sedež:
Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne z dne 10. 9. 1996 in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Člani nadzornega sveta: Peric Lojze, Vra-

bec Radovan, Čok Vojko in Gerin Nevio, vsi
izstopili 10. 9. 1996; Kragelj Igor, Ohnjec
Franc, Kranjc Jože in Pavšič Mirko, vstopili
10. 9. 1996.

Rg-110805
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00796 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC, Zavarovalna
družba, d.d., Koper, Poslovna enota Ma-
ribor, sedež: Tržaška 38, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01555/08 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temilepodatki:

Matična št.: 5063361
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska 21.

Rg-110806
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00822 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PIA STUDIO, projektira-
nje, inženiring, arhitektura, d.o.o., Por-
torož, sedež: Vilfanova ulica 25, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/04040/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5758548
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 96
Osnovni kapital: 6,748.640 SIT
Ustanovitelja: Pustoslemšek-Koren Sta-

nislava, Portorož, Vilfanova 25, vstop 16.
12. 1992, vložek 4,049.184 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Koren Jadran, Porto-
rož, Vilfanova 25, vstop 16. 12. 1992, vlo-
žek 2,699,456 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-110808
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00850 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna
družba, d.d., KOPER ADRIATIC – Assicu-
razioni S.p.A., CAPODISTRIA, sedež:
Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5063361
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Mi-

klavčič Mirko, Pobegi, Cesta na Žanej 7,
razrešen 1. 10. 1996 kot predsednik upra-
ve in imenovan za člana uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev; članica uprave Geor-
gievski Milena, razrešena 1. 10. 1996; član
uprave Domio Marino, razrešen 1. 10.
1996; član uprave Petan Bojan, Krško, Ža-
dovinek 29, imenovan 1. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; Koprivec Gojko,
Ljubljana, Malnarjeva 1 imenovan 1. 10.
1996 za predsednika uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110809
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00998 z dne 3. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05317/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5986702
Firma: NENO M., podjetje za trgovino,

prevoz in prekladanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NENO M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Prisoje 9
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrović Nenad, Pula, Hr-

vaška, Puntižela 84, Štinjan, vstop 12. 11.
1996, vložek 1,540.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mitrović Nenad, imenovan 12. 11.
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1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Bunić Hamdija, Koper, Ulica talcev
14, imenovan 12. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-110811
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01233 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC INVESTICIJSKI
SKLAD – pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Koper, sedež: Ljubljanska 3a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04792/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembe in
dopolnitve statuta z dne 19. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5862167
Osnovni kapital: 5.517,954.000 SIT.

Rg-110812
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01234 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC INVESTICIJSKI
SKLAD – pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Koper, sedež: Ljubljanska 3a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04792/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5862167
Osnovni kapital: 5.557,566.000 SIT.

Rg-110814
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00186 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
SOČA, d.d., Koper, sedež: Pristaniška 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00632/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5024714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Blažević Klaudio, Škofje, Spodnje
Škofije 3b, razrešen 20. 12. 1996 kot di-
rektor začasne uprave ter ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-110815
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00204 z dne 14. 7. 1997 pod
št. vložka 1/05332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1125931
Firma: TPC LIVADE – Turistično po-

slovni center, organizacija in izvajanje
investicij, d.o.o., Izola – Centro tur.
comm., organizz. e investimenti, S.r.l.,
Isola

Skrajšana firma: TPC LIVADE, d.o.o.,
Izola, S.r.l., Isola

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6310 Izola, Industrijska cona,
Polje 9a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: STAVBENIK SERVISNE

STORITVE, podjetje za vzdrževanje objek-
tov in opreme, d.o.o., Koper, Ul. 15. maja

16, vstop 9. 10. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TRGOV-
SKO – GROSISTIČNO PODJETJE MARA-
NA, d.o.o., Ljubljana, Rojčeva 22, vstop 9.
10. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; LBA – Ljubljanski biro
za arhitekturo, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Karlovška cesta 1e, vstop
9. 10. 1996, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorjup Leopold, Izola, Mihaele Ška-
pin 8, imenovan 10. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri sklepanju stvar-
nopravnih pogodb, nanašajočih se na ne-
premičnine, za kar mora pridobiti
predhodno soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-110816
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00284 z dne 1. 7. 1997 pod št.
vložka 1/00212/24 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5001684029
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Novo mesto

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružica
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 36
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 11. 12. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breglec Darinka, Novo mesto,
Šmarješka cesta 55, imenovana 11. 12.
1996 je kot direktorica filiale pooblaščena ,
da v imenu družbe in na njen račun sklepa
pogodbe v okviru dejavnosti podružnice z
naslednjimi omejitvami: ne sme skleniti po-
godbe o dajanju ali najemanju kratkoročne-
ga ali dolgoročnega kredita; ne sme brez
predhodnega dogovora s članom uprave
družbe, zadolženim za področje marketinga
in prodaje, skleniti pogodbe o sodelovanju
ali prekiniti sodelovanja s tujim poslovnim
partnerjem; ne sme skleniti pogodbe o po-
slih in s komitenti, ki jih opravlja oziroma s
katerimi dela dvoje ali več podružnic; ne
sme skleniti pogodbe o zalaganju finančnih
sredstev družbe, razen za carinske in druge
uvozne dajatve, za transportne, skladiščne
in prekladalne stroške ter za zavarovalne
premije za prevoz blaga v okviru letnega
načrta obratnih sredstev in v skladu s smer-
nicami ter sklepi uprave družbe.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba le dejavnost me-
njalnic.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110817
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00288 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LIV POSTOJNA, hidravlika,
stroji, plastika, d.d., sedež: Industrijska
c. 2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/00208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5042933
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kaluža Mirko, razrešen 28. 2. 1997
kot direktor začasne uprave; Trošt Zoran,
Hruševje, Hruševje 56, razrešen 1. 3. 1997
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja začasne uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev; Kranjc Miloslav, Pivka, Na-
danje selo 7, imenovan 1. 3. 1997 za na-
mestnika direktorja začasne uprave, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-110819
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00438 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GALEB IZOLA, d.o.o., Pod-
jetje za kooperacijo, inženiring, trgovi-
no, izvoz in uvoz, sedež: Polje 5i, 6310
Izola, pod vložno št. 1/00786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o začetku
redne likvidacije z dne 14. 3. 1997, spre-
membo firme, skrajšane firme in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5156599
Firma: GALEB IZOLA, d.o.o., Podjetje

za kooperacijo, inženiring in marketing
– v likvidaciji

Skrjašana firma: GALEB IZOLA, d.o.o.
– v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orel Viljem, razrešen 15. 3. 1997;
likvidator Tatalovič Žarko, Ljubljana, Vando-
tova 21, imenovan 15. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110821
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00548 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/05326/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193040
Firma: ODVETNIŠKA PISARNA DE-

BERNARDI-VEZOVNIK-DEBERNARDI,
o.p. – d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14

Ustanovitelji: Debernardi Igor, odvetnik,
Portorož, Liminjanska 89, vstop 13. 4.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Vezovnik Mitja, odvetnik, Škofi-
je, Spodnje Škofije 124c, vstop 13. 4.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Debernardi Zdenka, odvetnica,
Portorož, Liminjanska 89, vstop 13. 4.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Debernardi Igor, imenovan
13. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Vezovnik Mitja, imenovan 13. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Debernardi Zdenka, imenovana
13. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
7411 Pravno svetovanje.

Rg-110822
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00558 z dne 14. 7. 1997 pod
št. vložka 1/05331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1189581
Firma: BENIX, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 45
Osnovni kapital: 3,318.150 SIT
Ustanovitelja: Pasulji Zef, Novigrad, Hr-

vaška, J. Milovca 26, vstop 5. 3. 1997,
vložek 2,212.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pasulji Arben, Novigrad, Hrvaška,
J. Milovca 26, vstop 5. 3. 1997, vlo-
žek1,106.050 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pasulji Zef, imenovan 5. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Goljuf Brunilda, Portorož, Podvozna cesta
2, imenovana 5. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5273 Popravilo ur, nakita.

Rg-110826
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00636 z dne 7. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05323/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193414
Firma: VATPLAST, d.o.o., zaključna

gradbena dela
Skrajšana firma: VATPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Bošamarin 62a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vatovec Narciz, vložek

1,440.000 SIT, Vatovec Nela, Vatovec Sa-
bina in Vatovec Klara, vložili po 15.000 SIT,
vsi Koper, Vojke Šmuc 1, vstopili 6. 5.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo; Koren

David, Koper, II. prekomorske brigade 10a,
vstop 6. 5. 1997, vložek 15.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110827
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00529 z dne 7. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1189522
Firma: TIM INTERNATIONAL, trgovina

in storitve, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: TIM INTERNATIONAL,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Križ št. 263
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milič Tomaž, Sežana, Križ

št. 263, vstop 12. 3. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Milič Aljo-
ša, Sgonico, Italija, Via 46 Borgo Grotta,
vstop 12. 3. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Milič Irena, Koper, Kozlovičeva 3,
imenovana 12. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Milič Tomaž, ime-
novan 12. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proi-

zvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
74.12, je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-110831
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00521 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MODRA LINIJA 2, pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., Koper,
sedež: Pristaniška ulica št. 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala na podlagi odobrenega ka-
pitala in spremembo statuta z dne 15. 5.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5907772
Osnovni kapital: 2.219,666.000 SIT.

Rg-110832
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00832 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna
družba, d.d., KOPER ADRIATIC – Assicu-
razioni S.p.A., CAPODISTRIA, sedež:
Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5063361
S sklepom skupščine z dne 17. 6. 1997,

se osnovni kapital z vložki poveča za
397,761.000 SIT.

Rg-110835
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01274 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa DOMEX, trgovina in stori-
tve, uvoz, izvoz, d.o.o., Sežana, sedež:
Mare Husove 3a, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/01543/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, razširitev dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5416329
Osnovni kapital: 1,526.211 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Danilo, Sežana,

Mare Husove 3a, vstop 22. 10. 1990,
vložek 1,526.221 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: gostinstvo, bife, bar, kavarna; kmeč-
ki turizem; predelava gum in tekstila.

Dejavnost družbe je odslej: posli zuna-
njetrgovinskega prometa z živilskimi in ne-
živilskimi izdelki v celoti: storitve zunanjetr-
govinskega prometa – zastopanje, prodaja
tujega blaga iz konsignacijskih, skladišč,
prodaja blaga v brezcarinskih prodajalnah
in opravljanje servisnih storitev za vzdrže-
vanje uvožene opreme in trajnih dobrin za
osebno rabo, opravljanje turističnih poslov
s tujino; zastopanje tujih firm ter posli špe-
dicije; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi v celoti; pre-
voz potnikov in blaga v cestnem prometu;
izdelava in popravilo kovinskih in plastičnih
izdelkov; izdelava in popravilo elektroteh-
ničnih in elektronskih izdelkov; izdelava in
popravilo tekstilnih izdelkov in predmetov
iz usnja in gume; storitve reklame in eko-
nomske propagande ter svetovanje; stori-
tve pakiranja in sestavljanja; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; stori-
tve poslovnih sistemov; turistično posre-
dovanje; projektiranje in sorodne tehnične
storitve; raziskovalno razvojno delo; go-
stinstvo, bife, bar, kavarna; kmečki turi-
zem; predelava gum in tekstila.

Rg-110836
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01455 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa INŠTITUT, d.o.o., razisko-
valna in razvojna dejavnost, Koper, se-
dež: Šmarska cesta 4, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02183/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5499968
Osnovni kapital: 4,274.000 SIT
Ustanovitelji: GROUP TOMOS, d.o.o.,

industrijski holding, Koper, Šmarska cesta
4, vstop 16. 5. 1991, vložek 4,274.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110839
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01476 z dne 27. 6. 1997 pri

subjektu vpisa ATHENA, d.o.o., podjetje
za izobraževanje, kulturno-umetniške
dejavnosti in izdelovanje zobnih prote-
tičnih nadomestkov, Postojna, sedež: Ko-
lodvorska 17, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/02851/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5577608
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Otoničar Flora, Postoj-

na, Kolodvorska 17, vstop 11. 2. 1992,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-110840
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01587 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TIMBER TRADE, les, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica,
sedež: Jasen 16c, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/02441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5521173
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelja: Baša Peter, Ilirska Bistri-

ca, Jasen 16c, stop 13. 8. 1991, vložek
772.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Valenčič Jože, Ilirska Bistrica, Kosovelova
2, vstop 13. 8. 1991, vložek 772.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110841
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01590 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa T & P CARS, proizvodno
podjetje, d.o.o., Materija, Povžane 1, se-
dež: Povžane 1, 6242 Materija, pod vlož-
no št. 1/02484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5531357
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Tomaž, vložek

900.100 SIT in Kastelic Alenka, vložek
664.900 SIT, oba Materija, Povžane 1, vsto-
pila 7. 12. 1993, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost,vpisana dne 7. 7. 1997: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-

mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
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linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13, opravlja družba samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-110842
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01596 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PURKO, reja perutnine in
trgovina, d.o.o., Nova Sušica, sedež: No-
va Sušica 18, 6256 Košana, pod vložno
št. 1/04451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5846064
Osnovni kapital: 1,501.810 SIT
Ustanovitelj: Klebčar Ivan, Košana, No-

va Sušica 18, vstop 22. 6. 1993, vložek
1,501.810 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110843
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01599 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa POLUKS, zunanja trgovi-
na, d.o.o., Hruševje 1b, sedež: Hruševje
1b, 6225 Hruševje, pod vložno št.
1/01720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo naslova družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5468531
Osnovni kapital: 1,744.000 SIT
Ustanovitelji: Žitko Pavel, Hruševje, Hru-

ševje 11, vstop 6. 8. 1990, vložek
1,744.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev

zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
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govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje;  7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki, pri dejavnosti pod šifro
67.13 opravlja družba le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic.

Rg-110844
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01784 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PRODENT, zobozdravstve-
ne storitve in trgovina, d.o.o., Ilirska Bi-
strica, sedež: Župančičeva 5, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/04272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5781884
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štemberger Anton, Ilirska

Bistrica, Partizanski hrib 1, vstop 19. 4.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štemberger Anton, imenovan 19. 4.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-110847
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02059 z dne 2. 7. 1997 pri

subjektu vpisa KEJA, proizvodnja, trgovi-
na, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bistrica,
Dobropolje 2b, sedež: Dobropolje 2b,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/02471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5530245
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanoviteljici: Keuc Tadeja, Ilirska Bi-

strica, Šercerjeva 12, vstop 25. 9. 1991,
vložek 1,628.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Janežič Suzana, Ilirska Bistrica, Do-
bropolje 2b, vstop 25. 9. 1991, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110850
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02767 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TIPUS – Proizvodnja orod-
ja in opreme, pranje, trgovina in prevo-
zi, d.o.o., Koper, sedež: Pobeška 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5813310
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Tomazin Igor, Koper,

Škocjan 45a, vstop 30. 12. 1993, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kavrečič Vladimir, Škofje, Spodnje Škofje
124b, vstop 30. 12. 1993, vložek 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110852
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02806 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PERLA, Izvoz-uvoz, inženi-
ring, svetovanje, d.o.o., Koper, sedež:
Strma pot 4a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01336/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5387973
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Guralj Djordje, Koper, Str-

ma pot 4a, vstop 7. 5. 1990, vložek
1,051.400 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Guralj Zdenka, Koper, Goriška 12, vstop
7. 5. 1990, vložek 450.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-110855
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00078 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SANIS – Trgovinsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Za-
prta ulica 3, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03881/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in novega zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5731666
Ustanovitelja: Samsa Jadranka, vstop

2. 2. 1993 in Samsa Božo, vstop 5. 2.
1996, oba Koper, Veluščkova 9, vložila

po 1,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samsa Božo, imenovan 5. 2. 1996,
kot komercialni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 52472 Trgo-
vina 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 igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 61.18, so izvze-
ti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod
šifro 67.13 družba opravlja samo dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavno-
sti pod šifro 74.12 so izvzete revizijske
dejavnosti.

Rg-110856
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00263 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PROMETAL, kovinsko pre-
delovalna industrija, d.o.o., sedež: Kraš-
ka 7, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5628563
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2751 Litje železa; 2752 Litje je-
kla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 družba opravlja samo dejavnost me-
njalnic in zastavljanic.

Rg-110860
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/ 00508 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/01482/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5412439002
Firma: UNIKA TTI, trgovina, trženje

igrač, d.o.o., Podružnica izvoz-uvoz Se-
žana

Skrajšana firma: UNIKA TTI, d.o.o., Po-
družnica izvoz-uvoz Sežana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 103
Ustanovitelj:UNIKA TTI, trgovina, trženje

igrač, d.o.o., Postojna Log 18, vstop 14. 6.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Premrl Simon, Sežana, Ulica Tankov-
ske brigade 4, imenovan 14. 6. 1996, za-
stopa podružnico brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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 ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110861
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00556 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KOTORNA-IMPO, oprema
gostinskih obratov z napravami in s po-
trošnim materialom, d.o.o., sedež: Gra-
čišče 1, 6272 Gračišče, pod vložno št.
1/04574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5815851
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valentič Edi, razrešen 30. 6. 1996;
Lesjak Adolf, Portorož, Senčna pot 28, ime-
novan 1. 7. 1996, kot vršilec dolžnosti di-
rektorja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110866
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00702 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa BIROKOP – Trgovina s pi-
sarniškim materialom in biro opremo,
d.o.o., Koper, sedež: Tominčeva 3, 6000

Koper, pod vložno št. 1/03609/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691044
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:

2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-110867
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00892 z dne 10. 7. 1997 pri
subjektu vpisa EPLAST, podjetje za proi-
zvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino in
mednarodni transport, d.o.o., Koper, se-
dež: Cesta II. oktober 3, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04997/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5880653
Ustanovitelj: Belič Edi, Koper, Cesta II.

oktober 3, vstop 25. 10. 1994, vložek
2,496.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; READY, d.o.o., izstop 8. 10. 1996.

Rg-110868
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00904 z dne 10. 7. 1997 pri
subjektu vpisa AVEX, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Obrtna cona b. š. Ša-
lara, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo, spremembo za-
stopnika in prenehanje prokure s temile po-
datki:

Matična št.: 5503434
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska ce-

sta 6
Ustanovitelja: Humar Janez (Janko), vlo-

žek 3,524.803,20 SIT, in Humar Ivana, vlo-
žek 881.200 SIT, oba Koper, Dolinska ce-
sta 6e, vstopila 19. 4. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata; Zobec Davide, izstop
24. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humar Janko, razrešen 24. 10.
1996, prokuristka Humar Ivana, razrešena
24. 10. 1996 in imenovana za direktorico,
ki kot poslovodkinja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
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debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110869
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01112 z dne 10. 7. 1997 pod
št. vložka 1/05325/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5992427
Firma: EUROPA SHIPPING LINES,

d.o.o., pomorski promet in agencija
Skrajšana firma: EUROPA SHIPPING

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stergulc Rihard, Portorož,

Prečna pot 20, vstop 4. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proi-
zvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-110870
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00550 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa STEKLO – Proizvodno obrt-
no podjetje, p.o., Izola, STEKLO – AZIEN-
DA ARTIGIANALE, r.i., Isola, sedež. Polje
5c, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, osnovni
kapital in kapital in ustanovitelje, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnika, uskladitev ustanovnega
akta ter spremembo družbene pogodbe z
dne 30. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5066883
Firma: STEKLO, Podjetje za steklar-

ska dela in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: STEKLO IZOLA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 36,933.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Izola, iz-

stop 30. 1. 1997; Sklad RS za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 30. 1. 1997, vlo-
žek 7,387.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Mirna ulica
6, vstop 30. 1. 1997, vložek 8,036.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mirna ulica
6, vstop 30. 1. 1997, vložek 3,693.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerman
Damjan, Izola, Proletarskih brigad 16, vstop
30. 1. 1997, vložek 283.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Toplak Bogdan, Pre-
stranek, Na gradu 2, vstop 30. 1. 1997,
vložek 752.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Poljšak Branko, Postojna, Pod kolod-
vorom 6, vstop 30. 1. 1997, vložek
789.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Božič Edi, Izola, Volaričeva 7, vstop 30. 1.
1997, vložek 761.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mlakar Miran, Koper, Boša-
marin 20a, vstop 30. 1. 1997, vložek
658.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bremec Bogomir, Piran, Karla Marxa 35,
vstop 30. 1. 1997, vložek 825.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bubnič Jože,
Prestranek, Na gradu 7, vstop 30. 1. 1997,
vložek 321.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vatovec Igor, Izola, Oktobrske revolu-
cije 18a, vstop 30. 1. 1997, vložek
859.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Glasnovič Antun, Izola, Alme Vivoda 11, vs-
top 30. 1. 1997, vložek 826.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petrovič Bogdan,
Izola, Dantejeva 3, vstop 30. 1. 1997, vlo-
žek 912.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Benčič Marjan, Izola, Koprska ulica
28, vstop 30. 1. 1997, vložek 863.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šenkinc
Stanislav, Postojna, Volaričeva ulica 34, vs-
top 30. 1. 1997, vložek 368.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ostanek Janko,
Postojna, Studeno 97a, vstop 30. 1. 1997,
vložek 889.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Babič Lucijan, Izola, Ob stolpu 2, vs-
top 30. 1. 1997 vložek 891.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žagar Branko, Izola,
Trinkova ulica 10, vstop 30. 1. 1997 vložek
798.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupan Slavko, Koper, Soška ulica 2a, vstop
30. 1. 1997, vložek 327.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vergan Branko, Koper,
Triban 12, vstop 30. 1. 1997, vložek
861.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Černac Esperij, Koper, Kavaliči 1, Sv. An-
ton, vstop 30. 1. 1997, vložek 288.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glavina Vla-
sta, Izola, Malija 30f, vstop 30. 1. 1997,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gardina Agata, Izola, Oktobrske revo-
lucije 18d, vstop 30. 1. 1997, vložek
680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Josip, Izola, Oktobrske revolucije 2,
vstop 30. 1. 1997, vložek 1,013.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Spinelli Silve-
ster, Prestranek, Slavina 58, vstop 30. 1.
1997, vložek 930.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marancin Sonja, Izola, Šared
26a, vstop 30. 1. 1997, vložek 158.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Barut An-
ton, Izola, Polje 39, vstop 30. 1. 1997,
vložek 186.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Novak Martin, Koper, Cesta na Mar-
kovec 2a, vstop 30. 1. 1997, vložek
1,068.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ščulac Milan, Dekani, Dekani 97, vstop
30. 1. 1997, vložek 336.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Korenika Gvida, Izola,
Premrlova ulica 2a, vstop 30. 1. 1997, vlo-
žek 592.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Makovec Ana, Izola, Sergeja Mašere
4, vstop 30. 1. 1997, vložek 223.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-
gar Jože, razrešen 30. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
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4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01032/01284 – 1997/IZ z dne
15. 4. 1997, vpisan pod opr. št. Srg
550/97 z dne 24. 6. 1997.

Rg-110871
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00560 z dne 3. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05318/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev z.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1189638
Firma: SADJE-BRKINI, Sadjarska za-

druga, z.o.o.
Skrajšana firma: SADJE-BRKINI, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež. 6257 Pivka, Velika Pristava 24
Osnovni kapital: 600.000 SIT
Ustanovitelji: Biščak Anton, Vremski Bri-

tof, Buje 5, vstop 13. 3. 1997, vložek
30.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Bobek Branko, Košana, Nova
Sušica 30, vstop 13. 3. 1997, vložek
30.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Čuček Janez, Pivka, Vilharje-
va 4, vstop 13. 3. 1997, vložek 30.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Dolgan Jože, Košana, Čepno 6,
vstop 13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Fatur Pavel, Prestranek, Ivana Vadnala 4,
vstop 13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Gacin Dušan, Postojna, Kalistrova 6a, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Jenček
Vladimir, Pivka, Kolodvorska 23, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Kaluža
Stane, Postojna, Franca Smrduja 21, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Kvater-
nik Ludvik, Košana, Stara Sušica 23, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-

nost: odgovarja do določene višine; Lenar-
čič Alojz, Prem, Nadanje selo 30, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Lenar-
čič Cveto, Pivka, Velika Pristava 24, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Penko
Ivan, Prem, Nadanje selo 16, vstop 13. 3.
1997, vložek 30.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Radivo Janez,
Košana, Dol. Košana 17, vstop 13. 3.
1997, vložek 30.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Srebot Franc,
Košana, Stara Sušica 25, vstop 13. 3.
1997, vložek 30.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Simčič Albert,
Prestranek, Rakitnik 31, vstop 13. 3. 1997,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Samsa Ivan, Košana,
Dol. Košana 5, vstop 13. 3. 1997, vložek
30.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Zafred Dušan, Pivka, Kal 116
vstop 13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Zafred Leopold, Košana, Nova Sušica 27,
vstop 13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Penko Zoran, Prem, Nadanje selo 19, vstop
13. 3. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Prelc
Ivan, Košana, Gornja Košana 7, vstop 13. 3.
1997, vložek 30.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
narčič Cveto, imenovan 13. 3. 1997 za
predsednika zadruge, ki je vezan na sklepe
upravnega odbora zadruge.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-111839

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01283 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MAESTRAL, posredovanje
in organizacija v turizmu ter gradbeni
inženiring, d.o.o., Portorož, sedež: Belo-
kriška b. št., 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01572/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5428505
Osnovni kapital: 3,857.8l6 SIT
Ustanovitelja: Babnik Dunja in Babnik

Bogdan, oba Piran, Regentova 19, vstopila
7. 12. 1989, vložila po 1,928.908 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babnik Dunja, razrešena 16. 5.
1997, Babnik Bogdan, razrešen 16. 5.
1997 kot namestnik direktorja, direktor
Babnik Andrej, Piran, Ulica Ivana Regenta
19, imenovan 16. 5. 1997, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju kreditnih pogodb in pogodb o kupo-
prodaji in obremenitvi nepremičnin, ki jih
lahko sklene le na podlagi sklepa skupšči-
ne družbe.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
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poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-111841
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03316 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa INFORMA, turizem in eko-
nomska propaganda, d.o.o., Koper, se-
dež: Cesta na Markovec 57, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5646332
Firma: INFORMA, Transport, trgovina

in gostinstvo, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Puntarjeva 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bučar Karmen, izstop 30.

12. 1994; Plut Iztok, Koper, Puntarjeva 11,
vstop 30. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bučar Karmen, razrešena 30. 12.
1994; direktor Plut Iztok, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-111843
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00729 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa PIRANARTE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Piran, sedež: Karla Marxa
26, 6330 Piran, pod vložno št.
1/04800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo proku-
rista in ustanovnega akta z dne 8. 8. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5856698
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Prijatelj Janez, razrešen 8. 8. 1996;
prokurist Valenčič Borut, Portorož, Seča 76,
imenovan 8. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 družba opravlja samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-111844
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00800 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa IMPROCOM COMMERCE
– Proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež:
Za gradom 10, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04994/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dopol-
nitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5909937
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 8
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:

6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-111845
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00888 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ČAR – Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 23,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5619432
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Novinec Darij, Piran, Engelsova ulica
4, razrešen 17. 10. 1996 in imenovan za
namestika direktorja, prokurist Kozlovič
Aleš, Koper, Sončna pot 5, razrešen 17.
10. 1996 in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3615 Proizvodnja žimnic; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
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la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 92621 Dejav-
nost marin; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 družba opravlja samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti šod ši-
fro 74.60 družba opravlja samo dejavnost
varovanja; pri dejavnosti pod šifro 92.712
družba opravlja samo dejavnost igralnih av-
tomatov zunaj igralnic.

Rg-111846
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00931 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa CAMBIASO & RISSO, Po-
morska agencija, d.o.o., Koper, CAMBI-
ASO & RISSO, Agenzia martittima, s.r.l.,

Capodistria, sedež: Krpanova ulica 11,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05071/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5933641
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30.

Rg-111847
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00959 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa B & I, storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Sežana,
sedež: Partizanska 70, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/01420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo ustanovnega akta z dne 5. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5401976
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov 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.; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-111849
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01123 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa OBOK ITI, Podjetje za in-
ženiring, trgovino in izvedbo, d.o.o., Lu-
cija, sedež: Lucija, Kogojeva 16, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/02382/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika, spremembo vložka pri družbe-
niku, uskladitev dejavnosti s standardno kla-

sifikacijo in spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5518482
Ustanovitelj: Omersa Križaj Jana, izstop

12. 12. 1996; Križaj Miloš, Portorož, Ko-
gojeva 16, Lucija, vstop 30. 1. 1991, vlo-
žek 1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni zazastopanje: direk-
torica Omersa Križaj Jana, razrešena 12.
12. 1996 in imenovana za namestnico di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
Križaj Miloš, razrešen 12. 12. 1996 in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
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kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-111850
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01171 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa GGS, podjetje za geodet-
sko, gradbeno in svetovalno dejavnost,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
23, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519756
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-111852
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01216 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa VINOTOK, podjetje za pro-
met z vinom, d.o.o., Komen, Mali dol 16,
sedež: Mali dol 15, 6223 Komen, pod
vložno št. 1/04308/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikaicjo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5795044
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela

specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-111854
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00739 z dne 22. 8. 1997 pod
št. vložka 1/05335/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1197509
Firma: PROIZVODNJA, TRGOVINA IN

STORITVE STANIČ B., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6244 Podgrad, Podgrad 106a
Ustanovitelja: Stanič Bogdan, Podgrad,

Podgrad 106a, vstop 30. 5. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
en komanditist, vstopil 30. 5. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stanič Bogdan, imenovan 30. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Stanič Emilija, Podgrad, Podgrad
106a, imenovana 30. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
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lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 74.12,
so izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-111856
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01031 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa PIN, trgovina, turizem,
izvoz-uvoz, Postojna, Cankarjeva 5, se-
dež: Cankarjeva 5, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/02753/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5554250
Osnovni kapital: 1,856.181 SIT
Ustanovitelj: Željan Edo, Postojna,

Cankarjeva 5, vstop 20. 12. 1991, vlo-
žek 1,856.181 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-112046
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00791 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa EMONA OBALA KOPER,
d.d., Zunanja in notranja trgovina, se-
dež: Pristaniška ulica 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poobla-
stil zastopnika, spremembo članov nadzor-
nega sveta in spremembo statuta z dne 15.
5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5158460
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Furlan Zmago, Koper, Dolga reber
17, razrešen 15. 5. 1997 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki kot uprava potrebuje
soglasje nadzornega sveta za naslednje vr-

ste poslov: pridobivanje, odsvojitev in ukini-
tev podjetij; pridobivanje in odsvojitev dele-
žev oziroma delnic, ki posamič ali skupno
presegajo 5 % (pet procentov) celotnega
kapitala družbe; pridobivanje, odsvojitev in
bremenitev nepremičnin, ki posamič ali
skupno presegajo 5 % (pet procentov) ce-
lotnega kapitala družbe; ustanovitev ali uki-
nitev poslovalnic in podružnic, ki posamič
ali skupno presegajo 5 % (pet procentov)
celotnega kapitala družbe; investicije, ki pre-
segajo posamič ali skupno v 1 (enem) po-
slovnem letu 5 % (pet procentov) celotnega
kapitala družbe; dajanje posojil, ki presega-
jo 5 % (pet procentov) celotnega kapitala
družbe, podelitev prokure.

Člani nadzornega sveta: Tomišič Ida,
Kragelj Igor, Faganeli Samo, Kink Gregor,
Kosec Marjeta in Černetič Valter, vsi kot
začasni člani, izstopili 15. 5. 1997; Kragelj
Igor, predsednik, Tomšič Ida, Faganeli Sa-
mo, namestnik predednika, Kink Gregor,
Perčič Franc in Černetič Valter, vsi vstopili
15. 5. 1997.

Rg-112047
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01003 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa CAMBIASO & RISSO, Po-
morska agencija, d.o.o., Koper, CAM-
BIASO & RISSO, Agenzia marittima, s.r.l.,
Capodistria, sedež: Vojkovo nabrežje 30,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05071/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5933641
Ustanovitelji: Poljanšek Maksimiljan, iz-

stop 20. 11. 1996; Roki Miho, Split, Hrvaš-
ka, M. Gorkog 28, vstop 20. 11. 1996,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Comparetti Gianfranco, Monte Car-
lo, Monaco, Le Montaigne, 7 avenue De
G.B., vstop 20. 11.1 996, vložek 281.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja;Tuillieer Eu-
genio, Monte Carlo, Monaco, 20, Boule-
vard De Suisse, vstop 20. 11. 1996, vložek
281.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vassallo Giorgio Bruno, Bogliasco, Geno-
va, Italija, Via Mazzini 206-208, vstop
20. 11. 1996, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; AGENZIA MARITTI-
MA CAMBIASO & RISSO S.R.L., Genova,
Italija, Corso A. Podesta 1, vstop 20. 11.
1996, vložek 562.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-102773
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02719 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AUTOMATIC LINE, Tehno-
loške, organizacijske, ekonomske stori-
tve in inženiring, d.o.o., Portorož, sedež:
Vilfanova 30, 6320 Potorož, pod vložno
št. 1/01173/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5537452
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Keber Zlatko, Portorož,

Vilfanova 30, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-105829
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/01009 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TABU – Turizem, gostin-
stvo in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Ko-
sovelov trg 11a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03244/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo družbenikov, spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti, spremembo  zastopnikov in
pooblastil ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5644976
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Miljuševič Marija in Milju-

ševič Srečko, oba izstopila 26. 10. 1995;
Hrvatin Ljudmila in Hrvatin Julijan, oba Ko-
per, Ulica Sergeja Mašere 5, vstopila 26.
10. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Miljuševič Srečko, razrešen 26. 10.
1995; Miljuševič Marija, razrešena 26. 10.
1995 kot predsednica skupščine; direktor
Hrvatin Julijan, imenovan 26. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; Hrvatin Ljudmi-
la, imenovana 26. 10. 1995, kot pomočni-
ca direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
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jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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 iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice.

Rg-105836
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00192 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AL – EX, podjetje za kovin-
sko galanterijo, prodajo in zunajo trgo-
vino, d.o.o., Portorož, Seča 182, sedež:
Seča 182, 6320 Portorož, pod vložno št.

1/01216/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, spremembo ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika ter podatkov
pri zastopniku ter uskladitev akta s temile
podatki:

Matična št.: 5930944
Firma: ROXOR, d.o.o., trgovina, posre-

dovanje, Portorož
Skrajšana firma: ROXOR, d.o.o., Por-

torož
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Glavina Roberto, izstop 28.

12. 1994; Glavina Dario, Portorož, Seča
182, vstop 29. 1. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Glavina Dario, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Glavina Roberto, sedaj Portorož, Čoko-
va 5, Lucija, razrešen 28. 12. 1994 ter
imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom,  stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 se vpiše
omejitev: razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-106938
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00040 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SILNEV – COMPANY – tr-
govina in storitve, d.o.o., Ankaran, se-
dež: Jadranska 8-9, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/03399/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo pooblastil zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5660394
Osnovni kapital: 1,504.102 SIT
Ustanovitelj: Silberschneider Johann, Vil-

lach, Avstrija, Dr. Semelweisstrasse 18/45,
vstop 12. 8. 1992, vložek 1,504.102 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Smolej Neven-
ka, izstop 28. 10. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Silberschneider Johann, razrešen
21. 11. 1994 in imenovan za prokurista;
direktorica Smolej Nevenka, Jesenice, Uli-
ca Janeza Šmida 11, imenovana 21. 11.
1994, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu, pro-
daji ali zamenjavi nepremičnin, osnovnih
sredstev in kreditnih pogodb.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Rg-106968
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01075 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO-STANO-
VANJSKO PODJETJE OKOLJE PIRAN,
p.o., Cesta JLA 61, Piran, sedež: Cesta
JLA 61, 6330 Piran, pod vložno št.
1/00953/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.o.o., spremem-
bo firme, skrajšane firme, osnovnega kapi-
tala, ustanovitelja, uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5105633
Firma: JAVNO PODJETJE OKOLJE

PIRAN, d.o.o., AZIENDA PUBBLICA
OKOLJE PIRANO s.r.l.

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

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Fornače 33
Osnovni kapital: 167,663.915,71 SIT
Ustanovitelj: Občina Piran, Piran, Tartini-

jev trg 2, vstop 29. 12. 1989, vložek
167,663.915,71 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 7010 Poslovanje z
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lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi račini odstranjeva-
nja tujih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-107010
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03278 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SIC INVEST, družba za in-
vesticijska vlaganja in upravljanje s ka-
pitalom, d.o.o., Gregorčičev drevored 7,
Postojna, sedež: Gregorčičeva drevored
7, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/03951/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo družbenikov, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5736846
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: OPTIMIZEM HOLDING,

borzno posredovanje, ekonomsko svetova-
nje, trgovina in razvoj, d.d., izstop 3. 3.
1997; HRANILNOKREDITNA SLUŽBA
SOČA NOVA GORICA, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 53, vstop 3. 3. 1997, vlo-
žek 2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo menjalnice in zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-107038
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00457 z dne 24. 4. 1997 pod
št. vložka 1/05291/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, osnovnega kapitala, uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnikov
ter spremembo ustanovnega akta z dne
19. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5343461
Firma: CUBUS, finančni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Lotrič Aleš, izstop 19. 12.

1996; Gašperič Matej, izstop 19. 12.
1996; Ivanko Aleš Borut, izstop 19. 12.
1996; Zandomeni Ervin, Izola, Ulica IX.
korpusa 22, vstop 19. 12. 1996, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Lotrič Aleš, razrešen 19. 12.
1996; družbenik Gašperič Matej, razrešen
19. 12. 1996; družbenik Ivanko Aleš Borut,
razrešen 19. 12. 1996; direktor Zandome-
ni Ervin, imenovan 19. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Rg-108049
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/00827 z dne 23. 5. 1997 pri
subjektu vpisa AMB, Uvozno-izvozno pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in zasto-

panje, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo družbenikov, pro-
kurista ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5814944
Firma: ABM, Uvozno-izvozno podjetje

za trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., Koper

Osnovni kapital. 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Milinković Branko, Slunj,

Hrvaška, Petra Svačiča, vstop 29. 6. 1993,
vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lenarčič Renato, izstop 10. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Križaj Emilija, Ljubljana, Marinkov
trg 13, imenovana 10. 5. 1994.

Rg-110165
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01490 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa BETATRADE, podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Po-
stojna, Volaričeva 5, sedež: Volaričeva
5, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/00948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5336872
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vitez Milan, Sežana, Cesta

na Bršljanovec 3, vstop 8. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110172
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03324 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SALIS – reklamna, turistič-
na, sejemska in založniška dejavnost,
d.o.o., Koper, sedež: S. Mašere 9, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02018/00 vspisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, podatkov pri druž-
benikih, uskladitev dejavnosti in ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5489016
Firma: ČALIJA IN MAZALIN, reklam-

na, turistična, sejemska in založniška
dejavnost, d.n.o., Koper

Skrajšana firma: ČALIJA IN MAZALIN,
d.n.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ulica Agrarne re-
forme 8a

Ustanovitelja: Mazalin Boris, Portorož,
Sončna pot 13, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 28. 12. 1994, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Čalija Jadran-
ko, Koper, Š. Mašere 9, izstopil iz d.o.o. in
vstopil v d.n.o. 28. 12. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
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njavnih sokov; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sad-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-110175
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00067 z dne 10. 6. 1997 pri

subjektu vpisa DETER, d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno, Franca Sequlina 3,
Sežana, sedež: Franca Sequlina 3, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/03890/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kaicjo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5735599
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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 kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
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6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8520 Veterinarstvo; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110178
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00262 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ITM, d.o.o., podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, Portorož,
sedež: Šentjane 31a, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/02193/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, vstop druž-
benika, sprememebo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev ustanovnega akta s s
temile podatki:

Matična št.: 5532361
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Iztok, Portorož, Šent-

jane 31a, vstop 15. 1. 1991, vložek
752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mečulj Boris, Portorož, Razgled 46, vstop
7. 3. 1995, vložek 752.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-

niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-110181
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00328 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa EUROLES, d.o.o. – prede-
lava, trgovina, uvoz in izvoz, Pivka, se-
dež: Pod Primožem 16a, 6257 Pivka,
pod vložno št. 1/03978/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, družbenika, zastopnika, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev
dejavnosti in ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5761719
Firma: EUROLES, d.o.o. – predelava,

trgovina, uvoz in izvoz Pivka, Pod Primo-
žem 16a

Osnovni kapital: 2,210.000 SIT
Ustanovitelj: Zorman Valentina, izstop 22.

3. 1995; Zorman Zdravko, Pivka, Pod Pri-
možem 16a, vstop 22. 3. 1995, vložek
2,210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorman Valentina, razrešena 22.
3. 1995; direktorica Zorman Vilma, Pivka,
Pod Primožem 16a, imenovana 22. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-110184
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00843 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05302/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5920710
Firma: ALTAIR KAČIĆ & SIN, veletr-

govina in poslovne storitve, d.n.o., An-
karan

Skrajšana firma: ALTAIR KAČIĆ & SIN,
d.n.o., Ankaran

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6280 Ankaran, Kolomban 10a
Ustanovitelja: Kačič Petar in Kačič Miha,

oba Ankaran, Kolomban 10a, vstopila

11. 9. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kačič Petar, imenovan 11. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem.

Rg-110185
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00849 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa PIA – poslovno svetova-
nje, posredništvo in promet nepremič-
nin, d.o.o., sedež: Kolomban 38d, 6280
Ankaran, pod vložno št. 1/02389/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5529484
Firma: PIA – poslovno svetovanje, po-

sredništvo in promet nepremičnin,
d.o.o., Kolomban, Ankaran

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
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daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 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 nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521

Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne 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;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta re-
vizijska dejavnost.

Rg-110187
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00896 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05306/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev sklada s temi-
le podatki:

Matična št.: 5922003
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

NOVE OBČINE SEŽANA
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 4
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Se-

žana, Sežana, Partizanska cesta 4, vstop
1. 4. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Braj-
dih Tatjana, Sežana, Benčičeva 19, imeno-
vana 29. 5. 1995, kot predsednica zastopa
sklad brez omejitev; Ukmar Sergij, Sežana,
Pod Sedevnikom 1, imenovan 29. 5. 1995,
kot namestnik predsednice zastopa sklad
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7513 Dejavnost javnih ustanov za po-
speševanje poslovnih dejavnosti.

Rg-110188
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00898 z dne 26. 5. 1997 pri

subjektu vpisa RAFING – Računovodski,
finančni in gradbeni inženiring, d.o.o.
Koper, sedež: Ferrarska 10, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in vložkov, spremembo in us-
kladitev dejavnosti, spremembo in uskladi-
tev ustanovnega akta družbe ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 10. 10. 1995
s temile podatki:

Matična št.: 5644984
Ustanovitelja: Soršak Sonja, Ankaran,

Ulica Rudija Mahniča 2a, vstop 26. 4.
1994, vložek 800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Panger Peter, Postojna, Jen-
kova 12, vstop 10. 10. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
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no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-110193
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00372 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KOKAJ – Turizem in grad-
beništvo, d.o.o., Ankaran, sedež: Fren-
kova 8, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/05026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5909945
Ustanovitelji: Drača Antonija, Ankaran,

Frenkova 8, vstop 3. 7. 1995, vložek
620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drača Milenko, Ankaran, Frenkova 8, vstop
10. 4. 1996, vložek 155.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Radičevič Pavle,
Opatija, Hrvaška, Kosovska ul. 11, vstop
10. 4. 1996, vložek 775.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radičevič Pavle, imenovan 10. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110199
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01159 z dne 3. 6. 1997 pri
subjektu vpisa NEL – BO., promet z ne-
premičninami, d.o.o., Obrtno stanovanj-
ska cona Izola b. št., sedež: Obrtno sta-
novanjska cona b. št. 6310 Izola, pod
vložno št. 1/02562/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, naslovov pri družbenikih, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, uskladi-
tev dejavnosti ter uskladitev ustanovnih
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5538009
Firma: NEL-BO, promet z nepremični-

nami, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 6
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Borin Guido, Montagnana,

Italija, Via Michele Sarmicheli 23, vstop
25. 8. 1991, vložek 503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Borin Luigi, Montagna-
na, Italija, Via Alberi 27, vstop 25. 8. 1991,
vložek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Borin Giuseppe, Montagnana, Italija,
Via Alberi 25, vstop 25. 8. 1991, vložek
503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,

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 dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
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storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne 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.

Rg-110200
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01163 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa BOLNIŠNICA ZA ZDRAV-
LJENJE IN REHABILITACIJO PLJUČNIH
BOLNIKOV SEŽANA, sedež: Cankarjeva
4, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/02212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5054940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vičič Marijana, razrešena 24. 12.
1994; Pal Narancsik, Sežana, Cankarjeva
1, imenovan 17. 4. 1996 kot v.d. direktorja
zavoda in strokovni vodja, zastopa bolnišni-
co brez omejitev.

Rg-110201
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01187 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LEADER, izdelovanje, se-
stavljanje in dodelava raznovrstnih pro-
izvodov, trgovina na debelo in drobno,
uvoz in izvoz, d.o.o., Koper, sedež: Ben-
čičeva 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03064/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, podatkov pri družbeniku, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka spre-
membo dejavnosti in uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5643414
Firma: LEADER, izdelovanje, sestav-

ljanje in dodelava raznovrstnih proizvo-
dov, trgovina na debelo in drobno, uvoz
in izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: LEADER, d.o.o.
Sedež: 6330 Piran, Pristaniška ulica 2
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Juriševič Aleš, Piran, Pri-

staniška 2, vstop 14. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-110202
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01231 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa DUVAL – Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Izola, sedež: Strma pot 28,
6310 Izola, pod vložno št. 1/03311/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenika, zastopnika in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5647452
Firma: DUVAL, Proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DUVAL, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Ustanoviteljica: Markežič Palmira, Spod-

nje Škofije, Spodnje Škofije 136a, vstop
19. 12. 1996, vložek 2,001.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ujčič Davor, iz-
stop 19. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Markežič Palmira, imenovana 19.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Ujčič Davor, razrešen 19. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proi-
zvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter

papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeni-
štvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 3350 Proizvodnja ur; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;

52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
85311 Dejavnost domov za starejše;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
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smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost; pri de-
javnosti pod šifro 74.60 – poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, opravlja družba de-
javnost: samo varovanje.

Rg-110204
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00131 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa FIL-KO, Strojegradnja in
inženiring, d.o.o., Izola, sedež: Cona
drobnega gosp.-objekt 10, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/00803/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314011
Sedež: 6310 Izola, Livade, Zelena uli-

ca št. 5
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
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farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost; pri
dejavnosti pod šifro 74.60 – poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, opravlja družba de-
javnost: samo dejavnost varovanja.

Rg-110205
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00132 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/00803/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5314011002
Firma: FIL-KO, Strojegradnja in inže-

niring, d.o.o., Izola, Podružnica Rožna
dolina, Vipavska cesta 13

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cesta 13
Ustanovitelj: FIL-KO, strojegradnja in in-

ženiring, d.o.o., Izola, Livade, Zelena ulica
5, vstop 16. 1. 1997, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filiput Darko, Izola, Sončna pot 5,
Jagodje, imenovan 16. 1. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost se-
jmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod ši-
fro 67.13 – pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, opravlja
družba dejavnost: samo menjalnice; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 je izvzeta revizij-
ska dejavnost; pri dejavnosti pod šifro
74.60 – poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje, opravlja družba dejavnost: samo de-
javnost varovanja.

Rg-110210
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00422 z dne 12. 6. 1997 pri
subjektu vpisa RESET, ekonomika in trže-
nje, d.o.o., Portorož, sedež: Seča 194b,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/03671/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5706696
Firma: RESET, revizija in svetovanje,

d.o.o., Portorož
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 96
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Planinšek Darko, razrešen 17. 3.
1997; Planinšek Renata, Portorož, Obala
126, razrešena 17. 3. 1997 kot namestni-
ca direktorja ter Planinšek Renata, Škofije,
Jelarji 19, imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110212
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00559 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ALUMINIJ OPREMA, Pod-
jetje kovinskih in drugih konstrukcij, Ko-
men, p.o., sedež: Komen 129a, 6223
Komen, pod vložno št. 1/00792/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanovitelje in osnovni ka-
pital, uskladitev dejavnosti, začasno upravo
in začasni nadzorni svet ter statut z dne
10. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5041597
Firma: ALUMINIJ OPREMA, Podjetje

kovinskih in drugih konstrukcij, d.d.
Skrajšana firma: ALUMINIJ OPREMA,

d.d.,
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 153,257.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Dunajska 160, vstop 10. 4. 1997, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 10. 4.
1997, odgovornost: ne odgovarja; Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 10. 4. 1997, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 10. 4. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 10. 4. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krajnčič Janko, razrešen 15. 4.
1997; Grmek Damjan, Štanjel, Štanjel 115,
imenovan 15. 4. 1997 kot direktor začasne
uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jazbec Dušan,
Adamič Anica in Furlan Zmago, vsi vstopili
10. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice in zastavljalnice.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP01051/01324.1997/NGT z dne
18. 4. 1997, vpisan pod opr. št. Srg
559/97 z dne 26. 5. 1997.

Rg-110213
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00587 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193163

Firma: STATING, gradbeno projekti-
ranje in inženiring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GEOIT, gradbeništvo, pro-

jektiranje, inženiring, d.o.o., Ankaran, Ko-
lomban 37, vstop 23. 4. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grdina Igor, Portorož, Ulica borcev NOB
26, vstop 23. 4. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bratuž Lov-
šin Nives, Ankaran, Kolomban 37, vstop
23. 4. 1997, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Lov-
šin Andrej, Ankaran, Kolomban 37, imeno-
van 23. 4. 1997, kot pomočnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev; direktor Gr-
dina Igor, imenovan 23. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; Bratuž Lovšin Nives,
imenovana 23. 4. 1997, kot pomočnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
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kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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 re-
vizijska dejavnost.

Rg-110215
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/00741 z dne 12. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CIKLON, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo in inženiring izdelkov iz
plastičnih mas, Koper, V. Pilona 14, se-
dež: Vena Pilona 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02492/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,

skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5529697
Firma: CIKLON, d.o.o., Podjetje za

proizvodnjo in inženiring izdelkov iz pla-
stičnih mas

Skrajšana firma: CIKLON, d.o.o.
Sedež: 6271 Dekani, Dekani št. 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mahne Franc, Podgrad,

Hrušica 7, vstop 7. 10. 1991, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cek Darij, Izola, Oktobrske revolucije 10b,
vstop 7. 10. 1991, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kodre Bogdan,
Koper, Vena Pilona 14, vstop 7. 10. 1991,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cek Darij, razrešen 1. 6. 1995; di-
rektor Mahne Franc, imenovan 1. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18: razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-110216
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01271 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ORS – trgovina s steklom
in drugimi neživili, d.o.o., Koper, sedež:
Vodopivčeva 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01203/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, spremembo družbenikov,
podatkov pri družbeniku, zastopnika ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5370973
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Barut Oskar, vložek

801.000 SIT in Barut Robert, vložek
701.000 SIT, oba Sežana, Vodopivčeva 2,
vstopila 16. 4. 1990, Berce Silva, izstop
16. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
rut Robert, imenovan 17. 5. 1994, kot po-
močnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-110217
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01591 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KARNTNER, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Postojna, Ka-
listrova 6, sedež: Kalistrova 6, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/03565/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo podatkov pri družbeniku ter uskladitev
ustanovnega akta s s temile podatki:

Matična št.: 5685044
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Miroslav, Ljublja-

na, Nanoška 16, vstop 30. 3. 1992, vlo-
žek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-110220
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02731 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa STAVBENIK – BIMOS, pro-
izvodnjo in montažno podjetje, d.o.o.,
Izola, sedež: Industrijska cona b. št.,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02227/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo družbenikov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5497817
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GRADBENO INDUSTRIJ-

SKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Koper,
vstop 21. 6. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cigoj Dušan,
izstop 8. 12. 1994; Nedved Marko, izstop
24. 4. 1997; Umer Dean, izstop 8. 12.
1994; Bužinel Igor, izstop 8. 12. 1994;
Žajdela Stanko, izstop 8. 12. 1994; Zrim-
šek Vojko, izstop 8. 12. 1994; Hočevar
Zdravko, izstop 8. 12. 1994.

Rg-110223
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02972 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KRAS COMMERCE – trgo-
vina, proizvodnja in storitve, d.d., Seža-
na, sedež: Šepulje 31, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/03193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo zastopnika, člane nadzor-
nega sveta ter spremembo statuta z dne
21. 12. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5629411
Osnovni kapital: 134,352.000 SIT
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: v.d.
direktorice Novič Majda, Dutovlje, Brje pri
Koprivi 10, razrešena 21. 12. 1994 in ime-
novana za direktorico, ki kot poslovodkinja
zastopa družbo brez omejitev, razen pri
pravnih poslih, ki se nanašajo na promet z
nepremičninami, z osnovnimi sredstvi ali dol-
goročnimi plasmaji, katerih vrednost prese-
ga 30 % lastnega kapitala delniške družbe,
ko potrebuje za sklepanje poslov soglasje
nadzornega sveta; prokurist Sosič Jordan,
Divača, Kosovelova 4, imenovan 21. 12.
1994; prokuristka Race Jolanda, Sežana,
Cesta na Lenivec 14, imenovana 21. 12.
1994.

Člani nadzornega sveta: Fonda Edvard,
predsednik, Kocjan Vlasta in Rapotec Bru-
no, podpredsednik, vsi vstopili 21. 12.
1994.

Pripojitev IVI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Sežana na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 23. 12. 1994 pod opr. št. Srg
2972/94 z dne 20. 6. 1997.

Rg-110224
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02973 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa IVI, trgovsko podjetje,
d.o.o., Sežana, sedež: Mirka Pirca 7,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/01904/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5473632
Pripojitev k družbi KRAS Commerce –

trgovina, proizvodnja in storitve d.d., Seža-
na, Šepulje 31, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 23. 12. 1994, vpisano pod
opr. št. Srg 2973/94 z dne 20. 6. 1997.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-110225
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00025 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ORVIL – Proizvodnja oro-
dij in trgovina, d.o.o., Godnje, sedež:
Godnje b. št., 6221 Dutovlje, pod vložno
št. 1/03312/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo družbenikov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5647444
Sedež: 6330 Dutovlje, Godnje 24
Osnovni kapital: 10,002.000 SIT
Ustanovitelja: Viler Zvezdan, Izola, Ulica

Osvobodilne fronte 12, vstop 30. 5. 1992,
vložek 5,101.020 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; SAI E SMI – S.N.C., DI MARAN
GIUSEPPE E GARAVELLO RENATO, Ar-
cugnano, Italija, Via Gallilei 5/7b, vstop
19. 5. 1997, vložek 4,900.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-

delovalnih strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na 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 ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 se vpiše
omejitev: razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-110226
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00307 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KIS, d.o.o., Kubed proi-
zvodnja, projektiranje in trgovina stro-
jev in konstrukcij, sedež: Kubed 34a,
6272 Slovensko Gračišče, pod vložno št.
1/04431/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, spre-
membo podatkov pri družbenikih, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5807107
Firma: KIS, d.n.o., Kubed, Cencič in

Mihec, proizvodnja, projektiranje in tr-
govina strojev in konstrukcij

Skrajšana firma: KIS, d.n.o., Kubed,
Cencič in Mihec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Cencič Danko, Koper, Ser-
geja Mašere 5, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 22. 3. 1995, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Mihec Darko, Slo-
vensko Garčišče, Kobed 34a, izstopil iz
d.o.o. in vstopil v d.n.o. 22. 3. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-110228
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00176 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska agen-
cija, p.o., Koper, Dejavnost pomorske
agencije INTERAGENT, Koper, Vojkovo
nabrežje 32, sedež: Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00212/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo organizacijske oblike dela subjekta v
podružnico, spremembo firme, sedeža,
skrajšano firmo, spremembo firme ustanovi-
telja, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo meja poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna
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špedicija, transprort in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala Interagent
pomorska agencija

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala Interagent pomorska agencija

Pravnoorg oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30
Ustnaovitelji: INTEREUROPA, medna-

rodna špedicija, transport in pomorska
agencija, delniška družba, Koper, Vojkovo
nabrežje 32, vstop 22. 12. 1989, odgovor-
nost. vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veselko Rudolf, Portorož, Vojkova
38, razrešen 29. 1. 1996, in ponovno ime-
novan za direktorja, ki je kot direktor filiale
pooblaščen, da v imenu družbe in na njen
račun sklepa pogodbe v okviru dejavnosti
podružnice z naslednjimi omejitvami: ne
sme skleniti pogodbe o dajanju ali najema-
nju kratkoročnega ali dolgoročnega kredita;
ne sme brez predhodnega dogovora s čla-
nom uprave družbe, zadolženim za področ-
je marketinga in prodaje, skleniti pogodbe
o dolgoročnem sodelovanju ali prekiniti so-
delovanje s tujim poslovnim partnerjem; ne
sme skleniti pogodbe o zalaganju finančnih
sredstev družbe, razen za stroške računov
odprave ladij in pomorskih voznin v okviru
letnega načrta obratnih sredstev in v skladu
s smernicami ter sklepi uprave družbe; ne
sme skleniti pogodbe o poslih posredova-
nja v carinskem postopku.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Pri dejavnosti pod šifro 51.12 posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij: samo goriva; pri dejavnosti po ši-
fro 51.14 posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal: samo ladij.

Rg-110229
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00178 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Filiala špedicije
Sežana, sedež: Partizanska 93, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/00212/05 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo organizacijske oblike dela subjekta v po-
družnico, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo firme ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo meja pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Sežana

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Sežana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kocjančič Rudi, Koper, II. Prekomor-

ske brigade 19a, razrešen 29. 1. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki je kot
direktor filiale pooblaščen, da v imenu druž-
be in na njen račun sklepa pogodbe v okvi-
ru dejavnosti podružnice z naslednjimi ome-
jitvami; ne sme skleniti pogodbe o dajanju
ali najemanju kratkoročnega ali dolgoroč-
nega kredita; ne sme brez predhodnega
dogovora s članom uprave družbe, zadolže-
nim za področje marketinga in prodaje, skle-
niti pogodbe o sodelovanju ali prekinitvi so-
delovanja s tujim poslovnim partnerjem; ne
sme skleniti pogodbe o opravljanju špedi-
terskih storitev na domačih in mednarodnih
sejmih ter samostojnih in specializiranih raz-
stavah; ne sme skleniti pogodbe o poslih in
s komitenti, ki jih opravlja oziroma s katerimi
dela dvoje ali več podružnic; ne sme skleniti
pogodbe o zalaganju finančnih sredstev
družbe, razen za carinske indruge uvozne
dajatve, za transportne, skladiščne in pre-
kladalne stroške ter za zavarovalne premije
za prevoz blaga v okviru letnega načrta
obratnih sredstev in v skladu s smernicami
ter sklepi uprave družbe.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pridejavnosti pod šifro 67.13 druge po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110231
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00182 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Filiala špedicija
Jesenice, sedež: Spodnji plavž 6b, 4271
Jesenice pod vložno št. 1/00212/09 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo organizacijske oblike dela subjekta v po-
družnico, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo firme ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo meja pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Jesenice

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Jesenice

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Spodnji

plavž 6b
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Božič Slavko, Mojstrana, A. Rabiča
2, razrešen 29. 1. 1996 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki je kot direktor filiale
pooblaščen, da v imenu družbe in na njen

račun sklepa pogodbe v okviru dejavnosti
podružnice z naslednjimi omejitvami; ne
sme skleniti pogodbe o dajanju ali naje-
manju kratkoročnega ali dolgoročnega
kredita; ne sme brez predhodnega dogo-
vora s članom uprave družbe, zadolženim
za področje marketinga in prodaje, skleni-
ti pogodbe o sodelovanju ali prekinitvi so-
delovanja s tujim poslovnim partnerjem;
ne sme skleniti pogodbe o opravljanju
špediterskih storitev na domačih in med-
narodnih sejmih ter samostojnih in specia-
liziranih razstavah; ne sme skleniti pogod-
be o poslih in s komitenti, ki jih opravlja
oziroma s katerimi dela dvoje ali več po-
družnic; ne sme skleniti pogodbe o zala-
ganju finančnih sredstev družbe, razen za
carinske indruge uvozne dajatve, za trans-
portne, skladiščne in prekladalne stroške
ter za zavarovalne premije za prevoz blaga
v okviru letnega načrta obratnih sredstev
in v skladu s smernicami ter sklepi uprave
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pridejavnosti pod šifro 67.13 druge po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110232
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00184 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, p.o., Koper, Filiala špedicije
Maribor, sedež: Tržaška cesta 53, 2000
Maribor pod vložno št. 1/00212/11 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
organizacijske oblike dela subjekta v po-
družnico, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo firme ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo meja pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Filiala špedicije
Maribor

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala špedicije Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: INTEREUROPA, mednarod-

na špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 22. 12. 1989, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kunst Miran, Pesnica pri Mariboru,
Jelenče 9, razrešen 29. 1. 1996 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki je kot direk-
tor filiale pooblaščen, da v imenu družbe in
na njen račun sklepa pogodbe v okviru
dejavnosti podružnice z naslednjimi omeji-
tvami; ne sme skleniti pogodbe o dajanju
ali najemanju kratkoročnega ali dolgoroč-
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nega kredita; ne sme brez predhodnega
dogovora s članom uprave družbe, zadol-
ženim za področje marketinga in prodaje,
skleniti pogodbe o sodelovanju ali prekini-
tvi sodelovanja s tujim poslovnim partner-
jem; ne sme skleniti pogodbe o opravljanju
špediterskih storitev na domačih in med-
narodnih sejmih ter samostojnih in specia-
liziranih razstavah; ne sme skleniti pogod-
be o poslih in s komitenti, ki jih opravlja
oziroma s katerimi dela dvoje ali več po-
družnic; ne sme skleniti pogodbe o zalaga-
nju finančnih sredstev družbe, razen za ca-
rinske indruge uvozne dajatve, za trans-
portne, skladiščne in prekladalne stroške
ter za zavarovalne premije za prevoz blaga
v okviru letnega načrta obratnih sredstev in
v skladu s smernicami ter sklepi uprave
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pridejavnosti pod šifro 67.13 druge po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak, ki
predstavlja stilizirano figuro človeka z zabo-
jem in je razviden iz zbirke listin.

Rg-110237
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00485 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ANIS BIRO, poslovne stori-
tve, d.n.o., Ankaran Mihajlovič in Mihaj-
lovič, sedež: Kolomban 63, 6280 Anka-
ran, pod vložno št. 1/03623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5692954
Firma: MIHAJLOVIČ & DRUGI – ANIS

BIRO, poslovne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: Mihajlovič & drugi –

ANIS BIRO, d.n.o.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1997: 4532

Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina

na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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 ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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 diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 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 pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13: samo me-
njalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-110239
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00528 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa DAY & NIGHT, vizualne ko-
munikacije, d.o.o., Koper, sedež: Pobe-
ška 47, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5636116
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Ivančič Robert, Koper, Pobeška 47,
imenovan 6. 4. 1992, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Ivančič Ester, Koper, Po-
beška cesta 47, imenovana 20. 6. 1996.

Dejavost, vpisana dne 20. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6110 Po-
morski promet; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110240
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00533 z dne 20. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MASIM, trgovina in gostin-
stvo, d.o.o., Križ, sedež: Križ 237, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/04996/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnih deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5915422
Ustanovitelja: Macarol Rudina in Macarol

Vladimir, oba izstopila 18. 6. 1996; Macarol
Matejka in Macarol Simon, oba Sežana, Križ
237, vstopila 6. 9. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Macarol Rudina, razrešena 20. 6.
1996; direktorica Macarol Matejka, imeno-
vana 20. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Macarol Simon, imeno-
van 20. 6. 1996.

Rg-110242
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00665 z dne 6. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05301/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev g.i.z. s temile
podatki:

Matična št.: 5959039
Firma: GIZ UNP, gospodarsko intere-

sno združenje za utekočinjeni naftni
plin, g.i.z.
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Skrajšana firma: GIZ UNP, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 6000 Koper, Sermin 8a
Ustanovitelji: BUTAN PLIN, Ljubljana,

p.o., Ljubljana, Verovškova 70, vstop
24. 7. 1996, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; CELJSKI PLINI CELJE,
d.d., Celje, Plinarniška 1, vstop 24. 7.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; INTERINA, trgovina s tekočim
naftnim plinom in naftnimi derivati, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 5, vstop 24. 7. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; ISTRAGAS, Podjetje za naftne in teh-
nične pline, d.o.o., Koper, Sermin 8a, vs-
top 24. 7. 1996, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; EUROPLIN, d.o.o.,
Trbovlje, Opekarna 28a, vstop 24. 7. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; KURIVO GORICA, d.d., Nova Gorica,
Grčna 1, vstop 24. 7. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; PLINAR-
NA MARIBOR, družba za proizvodnjo, di-
stribucijo energetov, trgovino in storitve,
d.d., Plinarniška ulica 9, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; PLINSTAL,
družba za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.d., Jesenice, Titova 49,odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; OMV-ISTRA-
BENZ, Trgovina z nafto in naftnimi derivati,
d.o.o., Koper, Ferrarska 7, vstop 24. 7.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerkvenik Albin Zorko, Izola, Na tera-
sah 3, Jagodje, imenovan 24. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-110244
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00975 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LILA, Izdelovanje pletenin
in trgovina, d.o.o., sedež: Vena Pilona 7,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731852
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili.

Rg-110245
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01083 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TEAM COMMERCE, Trgo-
vina, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Koper, sedež: Pot v gaj 18, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00921/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5334047
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6110 Pomorski promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18: razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-110248
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00279 z dne 4. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05300/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1126172
Firma: MODRA LINIJA 3, pooblašče-

na investicijska družba, d.d., Koper
Skrajšana firma: MODRA LINIJA 3, d.d.,

Koper
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ulica

št. 8
Osnovni kapital: 507,840.000 SIT
Ustanovitelj: PRIMOSKI SKLADI, Uprav-

ljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper,
Pristaniška ulica št. 8, vstop 25. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hladnik Samo, Koper, Rozmanova
7, imenovan 9. 4. 1997, potrebuje pred-
hodno soglasje nadzornega sveta za skleni-
tev naslednjih pogodb ali za naslednja prav-
na dejanja: pogodbe za katere je tako dolo-
čeno s poslovnim načrtom družbe; plačilo
provizije v delnicah investicijske družbe; na-
jemanje in dajanje posojil izven meje dolo-
čene s poslovnim načrtom; pogodbe o pre-
nosu opravljanja plačilnega prometa, hram-
be vrednostnih papirjev in opravljanja po-

slov o nakupu in prodaji vrednostnih papir-
jev na borzi; izplačilo predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Pirih Marjan,
Čalija Jadranko in Pečar Franko, vsi vstopili
9. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Odobreni kapital znaša 25,392.000
SIT, kar je 5 % osnovnega kapitala ob usta-
novitvi.

Direktor družbe je pooblaščen povečati
osnovni kapital družbe v prvih petih letih za
znesek 25.392.000 SIT, in sicer tako, da
za vsako poslovno leto odloči o povečanju
osnovnega kapitala za 1 %, to je za
5,078.000 SIT, izraženo v delnicah po no-
minalni vrednosti, pri čemer lahko iz tega
preseže le zaradi zaokroževanja.

Rg-110250
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00359 z dne 19. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05315/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1189441
Firma: GURA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Povir št. 51f
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rebec Jožef, vložek

1,050.000 SIT, in Rebec Robert, vložek
450.000 SIT, oba Sežana, Povir št. 51f,
vstopila 3. 3. 1997, odgovornost. ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rebec Jožef, imenovan 3. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Re-
bec Robert, imenovan 3. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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 pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16 / 3. 3. 1998 / Stran 1663

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18: razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-110251
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00382 z dne 2. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTROMEHANIKA, p.o.,
Sežana, Partizanska cesta 32, sedež:
Partizanska cesta 32, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00277/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane
firme, osnovni kapital in ustanovitelje, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo naziva zastopnika,
uskladitev ustanovnega akta ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 13. 1. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5066522
Firma: ELEKTROMEHANIKA, d.o.o.,

podjetje za inženiring, trgovino, urars-
tvo, proizvodnjo, servis elektroakustič-
ne in elektromehanske opreme, Sežana

Skrajšana firma: ELEKTROMEHANIKA,
d.o.o., Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 4,104.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložek 821.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad RS za raz-
voj – za notranji odkup, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 13. 1. 1997, vložek
1,312.000 SIT, odgovornost. ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 13. 1. 1997, vložek 410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 13. 1. 1997, vložek 410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bogataj Izidor,
Kozina, Rodik 1, vstop 13. 1. 1997, vložek
456.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žvokelj Danilo, Štanjel, Čehovini 15a, vstop
13. 1. 1997, vložek 456.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bogataj Marjeta, Ko-
zina, Rodik 1, vstop 13. 1. 1997, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žvokelj Frančiška, Štanjel, Čehovini 15a,
vstop 13. 1. 1997, vložek 119.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogataj Izidor, razrešen 11. 12.
1996 in imenovan kot začasni direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01008/00945 – 1997/NGT z
dne 17. 3. 1997, vpisano pod opr. št. Srg
382/97 z dne 2. 6. 1997.

Rg-110253
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00607 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193295
Firma: IZEL, Elektrotehnične storitve

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Drevored 1. maja 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slavec Valter, Izola, Dre-

vored 1. maja 8, vstop 30. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slavec Valter, imenovan 30. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Slavec Neva, Izola, Drevored 1. maja 8,
imenovana 30. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijs-
tvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 2852 Splošna
mehanična dela; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18: razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 67.13: samo menjalnice in zastavljalni-
ce; pri dejavnosti pod šifro 74.12: razen
revizijske dejavnosti.

Rg-110254
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00668 z dne 17. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05312/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193520
Firma: VALADIRA – špedicija in stori-

tve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VALADIRA, d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Cankarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Orel Ljubo, Koper, Krpa-

nova ulica 11, vstop 12. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orel Ljubo, imenovan 12. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-

mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-110255
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00719 z dne 19. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1197363
Firma: FURUEDIL – Izdelava železnih

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

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Razgled 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Toniolo Moreno, Altavilla Vi-

centina, Italija, Via Gorizia 8, vstop 26. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Toniolo Moreno, imenovan 26. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Uršič Matjaž, Piran, Mateottijeva ulica
4, imenovan 26. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.
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Rg-110779
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02424 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TILES – servisiranje, trgo-
vina, inženiring, d.o.o., Postojna, sedež:
Notranjska 4, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/02553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, vstop družbenice, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5534119
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Inocente Jožef, Postojna,

Notranjska 4, vstop 5. 11. 1991, vložek
782.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Inocente Urška, Postojna, Notranjska 4, vs-
top 12. 11. 1994, vložek 774.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Inocente Jožef, imenovan 5. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-

vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6010 Železniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110802
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00714 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA
SEŽANA, d.o.o., sedež: Cesta na Leni-
vec 3, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03129/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardo
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617740
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403

Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

Rg-110807
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00838 z dne 7. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05321/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5981247
Firma: DAPZ – izdelovanje orodij in

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

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Veliki otok 44c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prelc Zdravko, Prestranek,

Padlih borcev 12a, vstop 9. 9. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Doles Aleksander, Postojna, Stara vas
7, vstop 9. 9. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prelc Zdravko, imenovan 9. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki.

Rg-110830
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00489 z dne 7. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1192868
Firma: GE CONSULTING, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: GE CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gašpar Edmond, Škofije,

Zg. Škofije 70e, vstop 3. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gašpar Edmond, imenovan 3. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proi-
zvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primar-
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ni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2710 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2735
Druga primarna predelava železa, jekla;
proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-110834

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01244 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SILVACOMMERCE, d.o.o.,
gozdarstvo, lesarstvo, transport in trgo-
vina, Sežana, Partizanska c. 109, sedež:
Partizanska 109, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/02267/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5503043
Osnovni kapital: 1,678.000 SIT
Ustanovitelj: Trošt Sašo, Sežana, Li-

piška 36, vstop 28. 2. 1991, vložek
1,678.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110846
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01981 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GLI-ZO-TRADE, Proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Cankar-
jeva 8, Sežana, sedež: Cankarjeva 8,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/02403/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo zastopnika in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5518512
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Glišović Zoran, Sežana,

Cankarjeva 8, vstop 22. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, ogovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glišović Zoran, razrešen 30. 5.
1994, direktorica Đjurič Glišović Nada, Se-
žana, Cankarjeva 8, imenovana 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110848

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02518 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TOP LINE PORTOROŽ, tu-
rizem, svetovanje, trgovina, d.o.o., Por-
torož, sedež: Obala 22, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/01160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5348412
Sedež: 6320 Portorož, Obala 20a.

Rg-110849
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02527 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SANDEJ – Vzdrževanje in
upravljanje objektov, d.o.o., Izola, sedež:
Dantejeva 2, 6310 Izola, pod vložno
št.1/02199/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, spremembo družbenikov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5832314
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Poropat Damjan, izstop

24. 10. 1994; Poropat Franc, Izola, Drevo-
red 1. maja 6, vstop 24. 1. 1994, vložek
256.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poropat Sandi, Izola, Drevored 1. maja 6,
vstop 24. 1. 1994, vložek 256.360 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marič Dejan,
Izola, Plenčičeva 5, vstop 24. 1. 1994, vlo-
žek 497.640 SIT, odgovornost: ne odovar-
ja; Šturm Zvonimir, Koper, Cankarjeva 27,
vstop 6. 12. 1994, vložek 497.640 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110865

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00677 z dne 7. 7. 1997 pri

subjektu vpisa SIRIO, podjetje za nautiko,
ribištvo in trgovino, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 45, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in vložkov, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5655170
Osnovni kapital: 1,501.764 SIT
Ustanovitelja: Brulc Tomi in Brulc Meto-

da, oba Koper, Kvedrova 16, vstopila 23.
11. 1990, vložila po 750.882 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Brulc Metoda, imenovana 26. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6110 Pomorski
promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 90005
Druge storitve javne higiene;  92621 Dejav-
nost marin.

Pri dejavnosti 74.12: izvzeta revizijska
dejavnost.
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KRANJ

Rg-31097
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01862 z dne 28. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IROPLAST, kovinska ga-
lanterija in orodjarstvo, trgovina z meša-
nim blagom na debelo in drobno Naklo,
d.o.o., sedež: Cesta 26. julija 42, 4202
Naklo, pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5309271
Firma: IROPLAST, kovinska galanteri-

ja, orodjarstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: IROPLAST, d.o.o.
Sedež: Naklo, Glavna cesta 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markič Roman, Naklo, Ce-

sta 26. julija 42, vstopil 10. 11. 1989, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markič Miha, razrešen 23. 5. 1994;
direktor Markič Roman, Naklo, Glavna ce-
sta 42, imenovan 23. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
ni obliki; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 275 Livarstvo; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje

avtomobilov v najem; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-35758
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02131 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KOPLAST, podjetje za pre-
delavo kovin in plastičnih mas, Zabrez-
nica, d.o.o., sedež: Zabreznica 37, 4274
Žirovnica, pod vložno št. 1/02042/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala, ter spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470536
Firma: TILT, trgovina in storitve, d.o.o.,

Radovljica
Skrajšana firma: TITL, d.o.o., Radov-

ljica
Sedež: Radovljica, Maistrova 10
Osnovni kapital: 1,601.840 SIT
Ustanoviteljica: Tavčar Jože, izstopil

30. 5. 1994; Starič Andrejka, Radovljica,
Maistrova 10, vstopila 30. 5. 1994, vložila
1,601.840 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Jože, razrešen 30. 5. 1994;
zastopnica Starič Andrejka, Radovljica, Mai-
strova 10, imenovana 30. 5. 1994, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996:
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40694
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02158 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MIK, trgovsko in storitve-
no podjetje, Godešič, d.o.o., sedež: Go-
dešič 84, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/04678/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5755344
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Mateja in Krajnik

Tomaž, oba iz Škofje Loke, Godešič 84,
vstopila 14. 4. 1993, vložila po 803.000
SIT; odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40720
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00227 z dne 29. 5. 1996 pod
št. vložka 1/05778/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 5940281
Firma: ZAVOD PLANICA, Rateče
Skrajšana firma: ZP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Rateče, Rateče 22
Ustanovitelji: Vlada Republike Slovenije,

Ljubljana, Župančičeva 6; Občina Kranjska
Gora, Kranjska Gora, Kolodvorska 1a in
Smučarska zveza Slovenije, Ljubljana, Par-
mova 33, vsi vstopili 9. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kerštajn Alojz, Kranjska Gora, Sav-
sko naselje 7, imenovan 15. 12. 1995, za-
stopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996:
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč.

Rg-40760
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02264 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA MEHANIZACI-
JA TRBOJE, d.o.o., sedež: Trboje št. 10,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5299560
Firma: KMETIJSKA MEHANIZACIJA, tr-

govsko podjetje, d.o.o., Trboje
Skrajšana firma: KMETIJSKA MEHA-

NIZACIJA Trboje, d.o.o.
Sedež: Kranj, Trboje št. 10
Osnovni kapital: 2,214.000 SIT
Ustanovitelj: Rogelj Franc, Kranj, Trboje

št. 10, vstopil 2. 11. 1989, vložil
2,214.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40763
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00393 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AGENCIJA TIK-TAK, gleda-
lišče, glasba, turizem, d.o.o., sedež:
Dvorski trg 3, 4205 Preddvor, pod vlož-
no št. 1/00526/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5300916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pivk Bojan, razrešen 15. 5. 1996;
direktor Pižorn Konrad, Preddvor, Dvorski
trg 3, imenovan 15. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-40780
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00112 z dne 14. 5. 1996 pod
št. vložka 1/05765/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930502
Firma: PINCOM, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Lesce, Alpska cesta 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Glivar Matejka, Ljubljana,
Ižanska cesta 281 A in Bergant Goran, Šem-
peter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 4 c, oba
vstopila 30. 1. 1996, oba vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glivar Matejka, Ljubljana, Ižanska
cesta 281 A, imenovana 30. 1. 1996, di-
rektorica za sklepanje poslov nad tolarsko
protivrednostjo 1.000 DEM potrebuje so-
glasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0150 Lov in goijtev divjadi ter
lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2221 Tiskanje časopisov; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2512 Obnavljanje in protek-
tiranje gum za vozila; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov; d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredni-
štvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo

s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in malimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
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javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-40832
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02734 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GOSP-ING, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Blejska Dobrava, sedež: Blej-
ska Dobrava 32, 4273 Blejska Dobrava,
pod vložno št. 1/05078/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5857686
Osnovni kapital: 1,845.241 SIT
Ustanovitelja: Černe Andrej, vložil

1,740.241 SIT, in Černe Slavica, vložila
105.000 SIT, oba iz Blejske Dobrave, Blej-

ska Dobrava 32, vstopila 1. 6. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-41770
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00515 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa HUMKO, vrtnarske tehno-
logije, materiali in oprema, Bled, sedež:
Sebenje 54, 4260 Bled, pod vložno št.
1/02103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5547164
Firma: HUMKO, d.o.o., vrtnarske teh-

nologije, materiali in oprema Bled
Celotna dejavnost se sedaj glasi: pro-

izvodnja bio gnojil in vrtnarskih substratov;
urejanje vrtov, nasadov in korit; nakup spe-
cialnih umetnih in naravnih gnojil; prodaja in
nabava živilskih in neživilskih proizvodov,
predvsem: vrtnarskega in cvetličarskega
materiala, orodja, cvetja, škropiv, gnojil, sa-
dik, plodov in pridelkov; izgradnja in projek-
tiranje namakalnih sistemov; pridelovanje
vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
inštalacije pri gradnjah; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-41784
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02859 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa JOBO, grafično podjetje,
Kranj, d.o.o., sedež: Huje 8, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02104/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge in spremembo družbenikov ter
spremembo imena za družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5472296
Osnovni kapital: 1,591.000 SIT
Ustanovitelj: Rappl Bojan, Ripphausen

Josef, oba izstopila 14. 6. 1994; Rappl Sa-
vo-Bojan, Kranj, Huje 8, vstopil 14. 6.
1994, vložil 1,591.000 SIT; odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rappl Bojan, razrešen 14. 6. 1994;
direktor Rappl Savo-Bojan, Kranj, Huje 8,
imenovan 14. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-41809
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/92853 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LASTRA - COM, podjetje
za poslovno-komercialni in tehnološki
inženiring, d.o.o., Zgornja Besnica, Ra-
kovica 15, sedež: Rakovica 15, 4201
Zgornja Besnica, pod vložno št.
1/04126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
spremembo družbenika ter spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5683459
Firma: LASTRA COMPANY, podjetje za

poslovno komercialni in tehnološki in-
ženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: LASTRA COMPANY,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,714.600 SIT

Ustanovitelji: Rakovec Stane, vstopil
17. 9. 1992, vložil 874.446 SIT; Rakovec
Gregor, oba Zgornja Besnica, Rakovica 15,
vstopil 2. 6. 1994, vložil 428.650 SIT; Va-
lant Peter, Kranj, Zoisova 17, vstopil 2. 6.
1994, vložil 411.504 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-41818
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00056 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SLOČIPS, predelava krom-
pirja, d.o.o., sedež: Šuceva 27, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04589/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5851645
Sedež: Kranj, Šuceva 27
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Škrjanc Franc, razrešen 31. 12.
1995; Krivec Ivan, Koper, Benčičeva 2 C,
imenovan 1. 1. 1996, v.d. direktorja zasto-
pa neomejeno, razen: – za dogovarjanje,
najemanje in odpovedovanje kreditov, ki ni-
so v skladu z običajnim poslovanjem druž-
be, ko presegajo vrednost 20.000 DEM,
preračunano v tolarje, – za investicije, ki v
vsakem posamičnem primeru presegajo
0,5% že odobrenih investicij, – skupni zne-
sek takšnih investicij ne sme presegati 5%
celotnih sredstev, namenjenih za investicije
v posameznem letu, – prevzemanje jamstev
in ostalih garancij, ki niso v skladu z običaj-
nim poslovanjem družbe, – za nakup, pro-
dajo, oddajo v najem ali druge načine odtu-
jitve ali zastavljanja nepremičnin in drugih
zemljiškoknjižnih pravic v lasti družbe, – za
nakup, overitev ali cesijo licenc, pravic, bla-
govnih znamk, kot tudi inovacij, narejenih v
družbi.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996:
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7482 Pakiranje.

Rg-43559
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02774 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CARVIT, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Vo-
klo, Voklo 86, sedež: Voklo 86, 4208
Voklo, pod vložno št. 1/02723/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo firme in
sedeža, ter razširitev in uskladitev dejavno-
sti in spremembo ustanovitelja in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5534194
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Firma: CARVIT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Voklo

Sedež: Šenčur, Voklo 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tičar Vida, izstopila 5. 7.

1994; Tičar Ivan, Šenčur, Voklo 86, vstopil
20. 10. 1991, vložil 1,012.450 SIT; Ti-
čar-Rebolj Vida, Šenčur, Voklo 86, vstopila
5. 7. 1994, vložila 487.550 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-43560
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02713 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMOŽ KERN, trgovsko
in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o., se-
dež: Kokrški log 2, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/01542/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5414067
Firma: PRIMOŽ KERN IN OSTALI, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: PRIMOŽ KERN IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kern Aleš in Kern Primož,

oba iz Kranja, Kokrški log 2, oba izstopila in
vstopila 14. 6. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kern Primož in družbenik Kern Aleš,
oba razrešena in imenovana 14. 6. 1994,
oba iz Kranja, Kokrški log 2.

Rg-43561
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02677 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KAVPER, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež:
Pševska 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo na-
slova in priimka ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 572710
Firma: KAVPER - PERNE IN OSTALI,

proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: KAVPER - PERNE IN

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

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Pševska 4
Ustanovitelja: Kavčič Tanja, Perne Dami-

jan, oba izstopila 25. 5. 1994; Perne Tanja
in Perne Damjan, oba iz Kranja, Pševska 4,
vstopila 25. 5. 1994, vložila po 182.364
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kavčič Tanja, Perne Damijan, oba
razrešena 25. 5. 1994; družbenika Perne
Tanja in Perne Damjan, oba imenovana
25. 5. 1994, oba iz Kranja, Pševska 4.

Rg-43562
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03655 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa U-COM-MLIN, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Prebačevo

51 A, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, vpis preobliko-
vanja iz d.o.o. v d.n.o. ter spremembo in
uskladitev dejavnosti, ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremem-
bo firme in skrajšane firme s temile podatki:

Firma: U-COM-MLIN UDOVIČ IN OS-
TALI, trgovina in storitve, Kranj, d.n.o.

Skrajšana firma: U-COM-MLIN UDOVIČ
IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Udovič Majda in Udovič
Ivan, oba iz Kranja, Prebačevo 51 A, izsto-
pila in ponovno vstopila 23. 11. 1994, vlo-
žila po 75.537,50 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-43564
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00824 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA KIBERNETIKA - DE-
LAVSKA RESTAVRACIJA KRANJ, p.o., se-
dež: Savska Loka 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01297/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vpis pravnih posledic
lastninskega preoblikovanja, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, tipa zastopnika in imena
ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, ter vpis ka-
pitala in začasnega nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5045231
Firma: RESTAVRACIJA ISKRA KRANJ,

gostinske storitve in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: RESTAVRACIJA

ISKRA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 163,583.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Kotnikova 28, vložek 32,717.000 SIT; Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 25, vložek 16,358.000 SIT; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vlo-
žek 16,358.000 SIT; udeleženci notranje-
ga odkupa, vložek 65,433.000 SIT; upravi-
čenci interne razdelitve, vložek 32,717.000
SIT; vsi vstopili 28. 2. 1995, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zajc
Matevž, razrešen 21. 3. 1995; direktor Zajc
Jože-Matevž, Medvode, Ostrovrharjeva 1,
imenovan 22. 3. 1995, začasna uprava –
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Škofic Marina,
Kos Dušan, Flajnik Marija, Ovniček Ada,
Frelih Irena, vsi vstopili 28. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja je bil na podlagi odločbe
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 227/506/95-MV z dne 17. 5. 1995.

Rg-43565
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01147 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRAEMECO, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo in spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5045193
Firma: ISKRAEMECO, merjenje in

upravljanje energije, d.d.
Skrajšana firma: ISKRAEMECO, d.d.
Dejavnost, vpisana dne 26. 7.

1996:3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje, 3350 Proizvodnja ur;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
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dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-43567
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02349 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ECOP AGENT, zunanjetr-
govinsko in proizvodno podjetje, Pred-
dvor, d.o.o., sedež: Hotemaže 106, 4205
Preddvor, pod vložno št. 1/04616/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje iz družbe z omeje-
no odgovornostjo v firmo z neomejeno od-
govornostjo in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah ter spremembo tipa
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5747228
Firma: ECOP AGENT ZDENKA &

IZTOK KNIFIC, zunanjetrgovinsko in pro-
izvodno podjetje Preddvor, d.n.o.

Skrajšana firma: ECOP AGENT ZDEN-
KA & IZTOK KNIFIC, Preddvor, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Knific Zdenka in Knific Iz-
tok, oba iz Preddvora, Hotemaže 106, iz-
stopila in vstopila 5. 5. 1994, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-43568
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00484 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BAMBY, mednarodno pod-
jetje, Bohinj, d.o.o., sedež: Polje, 30,
4264 Bohinjska Bistrica, pod vložno št.
1/01479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža in
preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5417244
Firma: BAMBY – ZALOKAR IN DRUŽ-

BENIK, mednarodno podjetje, Bohinj,
d.n.o.

Skrajšana firma: BAMBY BOHINJ – ZA-
LOKAR IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohinjska Bistrica, Laški rovt 3
Ustanovitelja: Zalokar Janez in Zalokar

Janko, oba iz Bohinjske Bistrice, Laški rovt
3, izstopila in vstopila 10. 3. 1995, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Zalokar Janko, Bohinjska Bistri-
ca, Polje 30, imenovan 20. 6. 1990, izvzet
od zastopanja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-

lov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-43569
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02335 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IBIS, podjetje za opravlja-
nje storitev in svetovanje ter trgovino
Kranj, d.o.o., sedež: Vrečkova 11, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02205/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in preoblikovanje družbe z omejeno
odgovornostjo v firmo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5480663

Firma: IBIS-KRANER SONJA & JELKA
BAJŽELJ, storitve, svetovanje, trgovina
Kranj, d.n.o.

Skrajšana firma: IBIS-KRANER SONJA
& JELKA BAJŽELJ, Kranj, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Kraner Sonja, Kranj, Vreč-
kova 11 in Bajželj Jelka, Preddvor, Hote-
maže 58, obe izstopili in vstopili 16. 5.
1994, vložili po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-43571
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00427 z dne 26. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05818/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949289
Firma: R & A, proizvodnja lamel, d.o.o.,

Jesenice
Skrajšana firma: R & A, d.o.o., Jese-

nice
Sedež: Jesenice, C. železarjev 8
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rotomatika, d.o.o., indu-

strija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija,
Spodnja Kanomlja 23, vstop 21. 2. 1996,
vložek 1,350.000 SIT; Slovenske železar-
ne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop
21. 2. 1996, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sedej Vinko, Idrija, Vojkova 11, ime-
novan 20. 2. 1996, pri sklepanju poslov
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter pri drugih po nara-
vi stvari podobnih poslih, direktor potrebuje
soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov; d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-43572
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02998 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DIMADOZ, trgovsko in turi-
stično podjetje, d.o.o., Kranjska Gora,
sedež: Ledine 14, 4280 Kranjska Gora,
pod vložno št. 1/04953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje os-
novne vloge ter spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5787009
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Otaševič Zdenka, Zagreb,

Tuškanova 33, vstopila 11. 5. 1993, Ota-
ševič Dario, Cyprus, Limassol, vstopil 7. 7.
1994, oba vložila po 850.350 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-43573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03264 z dne 25. 7. 1996 pri
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subjektu vpisa FRIST, podjetje za finanč-
ne in računovodske storitve, d.o.o., Ho-
temaže, sedež: Hotemaže 78, 4205
Preddvor, pod vložno št. 1/04404/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje  osnovne  vloge  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5739101
Osnovni kapital: 1,501.060 SIT
Ustanoviteljica: Hudobivnik Marija,

Preddvor, Hotemaže 78, vstopila 2. 2.
1993, vložila 1,501.060 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-43574
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00302 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BS TEAM, trgovina, stori-
tve, d.o.o., sedež: Gorenjesavska 9,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05391/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in uskladitev dejavno-
sti s klasifikacijo ter spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5869099
Sedež: Kranj, Gorenjesavska 9
Ustanovitelji: Sladič Boris, Kranj, Cesta

Jaka Platiše 19, vstopil 15. 9. 1994, Brkić
Hasan, izstopil 15. 3. 1996, Lukič Zoran,
Kranj, Lojzeta Hrovata 10, vstopil 15. 3.
1996, Sladič Slavko, Kranj, Cesta 1. maja
61, vstopil 15. 3. 1996, vsi trije vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Sladič Boris in direktor Brkić Hasan,
oba razrešena 15. 3. 1996; direktor Sladič
Boris, Kranj, Cesta Jaka Platiše 19, zasto-
pa družbo brez omejitev; Lukič Zoran, po-
močnik direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, oba imenovana 15. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah, 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-43575
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00088 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa JEKO - IN, javno komunal-
no podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Ce-
sta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05679/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5926823
Sedež:  Jesenice,  Cesta  Maršala

Tita 51
Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:

9304 Pogrebne storitve.

Rg-43576

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00330 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ORBY, trgovina – kovinska
galanterija, d.o.o., Bled, sedež: Ul. Mati-
ja Čopa 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01392/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in poveča-
nje osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403529
Firma: ORBY, obdelava kovin, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Bled
Sedež: Bled, Ul. Matija Čopa 4
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelj: Brence Janez, Bled, Ul. Ma-

tija Čopa 4, vstopil 31. 5. 1990, vložil
1,742.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-43577
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00421 z dne 25. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05817/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949262
Firma: VALVASOR, d.o.o., turizem in

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Janeza Puharja 6
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj. Peternelj Milan, Kranj, Ja-

neza Puharja 6, vstopil 17. 5. 1996, vložil
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peternelj Milan, imenovan 17. 5.
1996, Kranj, Janeza Puharja 6, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6311
Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge
športne dejavnosti, 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-43579
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01258 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AIR SYSTEMS, d.o.o., pro-
izvodnja lahkih letalnih naprav, sedež:
Savska cesta 14, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/00822/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5330041
Sedež: Golnik, Letenice 16

Rg-43581
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03020 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALPMETAL & CO, proizvod-
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nja in trgovina, d.o.o., Selca, sedež: Sel-
ca, 4227 Selca, pod vložno št.
1/04425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5721245
Osnovni kapital: 1,950.000 SIT
Ustanovitelja: Golija Franc, Selca, Selca

86, vložil 1,267.500 SIT; Dovjak Florian,
Avstrija, Zell/Zell Freibach, vložil 682.500
SIT, oba vstopila 5. 1. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-43582
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03015 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VIPI, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo pijač, Brezje, sedež: Brezje 76
D, 4243 Brezje, pod vložno št.
1/03004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5567165
Osnovni kapital: 90,608.000 SIT
Ustanovitelj: Klanšek Vili, Brezje, Brezje

76 D, vstopil 5. 2. 1992, vložil 90,608.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43585
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03251 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INTEL, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in storitve, Kranj, sedež:
Janeza Puharja 3, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/00724/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5795338
Firma: 4 EVER, podjetje za trgovino,

zastopanje in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: 4 EVER, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Balek Gorazd, Kranj, Jane-

za Puharja 3, vstopil 22. 12. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43586
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00017 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŽIRI, JOB-
STOVA CESTA 22, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/00152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089476000
Sedež: Žiri, Jobstova 22
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996:

80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-43587
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00619 z dne 17. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05811/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Ljublja-
ne in spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti, osnovnega kapitala in
imena ustanovitelja ter uskladitev z zako-

nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5470226
Firma: PRAEGOTISK, trgovina in pro-

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Pševska cesta 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Makovec Tatjana, Kranj, Ul.

Franca Rozmana Staneta 3, vstopila 4. 12.
1990, vložila 150.000 SIT; Krosel Chri-
stian, Langenfeld, Nemčija, Gladbacher
Strasse 58, vstopil 4. 12. 1990, vložil
675.000 SIT; Krosel Ivan-Hans, izstopil
6. 6. 1994; Krosel Johann, Langenfeld,
Nemčija, Gladbacher Strasse 58, vstopil
6. 6. 1994, vložil 675.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dosedanja dejavnost se razširi še z na-
slednjimi dejavnostmi: trgovina z živilskimi
in neživilskimi proizvodi, z barvami in laki, z
novimi in rabljenimi vozili, deli in priborom,
z naftnimi derivati ter s plemenitimi kovina-
mi, vse na debelo in drobno (poleg že regi-
striranih zvrsti te trgovine); komisijska pro-
daja neživilskih proizvodov in blaga; mar-
keting; leasing; oblikovanje in design; po-
sredovanje v prometu z nepremičninami;
storitve reklame in ekonomske propagan-
de; organiziranje sejmov in razstav; založ-
ništvo; razmnoževanje, naslavljanje, izde-
lava fotografskih in drugih kopij; agencij-
ske storitve v prometu blaga in storitev;
gostinstvo in gostinske storitve, turistične
storitve in turistično posredovanje; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; koo-
peracije in kooperacijski posli v okviru de-
javnosti družbe.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. 1/10731/00 z isto firmo.

Rg-43589
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03208 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SITLES ŠENČUR, proizvod-
nja, trgovina, finančno-tehnični inženi-
ring, uvoz in izvoz, d.o.o., Šenčur, sedež:
Velesovska c. 20, 4208 Šenčur, pod vlož-
no št. 1/05023/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povečanje osnovne
vloge, spremembo firme ter skrajšane firme
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786584
Firma: SITLES, projektiranje, inženi-

ring in tehnično svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SITLES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Janka, Šenčur, Vele-

sovska c. 20, vstopila 14. 5. 1993, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-

nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-43591
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02808 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LESTRA, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Železniki,
sedež: Na plavžu 49, 4228 Železniki,
pod vložno št. 1/03262/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in skrajšane firme ter povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5599253
Firma: LESTRA, proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LESTRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Arnol Jože, Železniki, Na

plavžu 49, vstopil 27. 11. 1991, vložil
1,541.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovna na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-43592
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00597 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DAMA, gostinstvo, trgovi-
na, export-import, Kranj, d.o.o., sedež:
Ulica Nikole Tesla 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03856/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
ne vloge ter spremembo naslova ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5843995
Osnovni kapital: 2,378.000 SIT
Ustanovitelj: Vidic Daniel, vstopil 27. 5.

1994, Preddvor, Preddvor 32, vložil
2,378.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.



Stran 1674 / Št. 16 / 3. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-43593
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00626 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SATURN, podjetje za trgo-
vino z mešanim blagom, d.o.o., Radovlji-
ca, sedež: Kranjska 25/A, 4240 Radov-
ljica, pod vložno št. 1/00858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo ustanovi-
teljev, firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5855594
Firma: SATURN, trgovina, gostinstvo

in turizem, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,984.900 SIT
Ustanoviteljica: Božič Nadja, Radovljica,

Kranjska 25/A, vstopila 16. 1. 1990, vloži-
la 1,984.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Božič Jože, izstopil 9. 6. 1994.

Dejavnost se spremeni tako, da se briše
dosedaj vpisana in se vpiše: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi in živilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; trgovinske
storitve; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; turizem in gostinstvo; pre-
voz oseb in tovora v cestnem prometu; dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-43597
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01710 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MAMUT, gradbeništvo, tr-
govina, storitve, d.o.o., Bohinjska Bela,
sedež: Bohinjska Bela 133, 4263 Bo-
hinjska Bela, pod vložno št. 1/03650/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5694337
Osnovni kapital: 1,619.600 SIT
Ustanovitelj: Svete Stanko, Bohinjska

Bela, Bohinjska Bela 133, vstopil 6. 4.
1992, vložil 1,619.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-43594
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01051 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EMX, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, Lesce, d.o.o., se-
dež: Finžgarjeva 5, 4248 Lesce, pod vlož-
no št. 1/01009/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5345987
Ustanovitelja: Dežman Emirjan, Lesce,

Vodnikova 8, vstopil 16. 9. 1993 in Kobal
Anton, Žirovnica, Selo pri Žirovnici 16 A,
vstopil 31. 5. 1995, oba vložila po 805.471
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-

specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-43598
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02861 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KONEKS, notranje in zuna-
njetrgovinsko podjetje, d.o.o., Kranj, se-
dež: Predoslje 100/a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01262/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5378800
Sedež: Kranj, Predoslje 100/a
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelja: Korenjak Mirjana in Kore-

njak Ignac, oba iz Kranja, Predoslje 100/a,
vstopila 9. 4. 1990, vložila po 760.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-43602
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00340 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TONY’S, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.,
sedež: Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01063/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5350620
Sedež: Kranj, Ljubljanska cesta 1a

Rg-43600
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00415 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALPETURIST, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Cerklje, sedež: Zg. Brnik
61, 4207 Cerklje, pod vložno št.
1/03278/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5613396
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelj: Osel Marko, Cerklje, Zg.

Brnik 61, vstopil 30. 1. 1992, vložil
1,563.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43604
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00538 z dne 18. 7. 1996 pod

št. vložka 1/05812/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948169
Firma: EXCALIBUR, trgovina in gostin-

ske storitve, d.o.o., Podnart
Skrajšana firma: EXCALIBUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podnart, Podnart 42B
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nunar Barbara, Predvor,

Zgornja Bela 50; Lavtar Robert, Bistrica pri
Tržiču, Pot na Bistriško planino 2, oba vsto-
pila 27. 6. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Nunar Barbara, Preddvor, Zgornja
Bela 50; direktor Lavtar Robert, Bistrica pri
Tržiču, Pot na Bistriško planino 2, oba ime-
novana 27. 6. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
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opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje, ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-43606
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02916 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SREDNJA TEKSTILNA IN
OBUTVENA ŠOLA KRANJ p.o., sedež: Ce-
sta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00003/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih in spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5089999
Firma: SREDNJA TEKSTILNA, OBUT-

VENA IN GUMARSKA ŠOLA KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  Kranj,  Cesta  Staneta  Ža-

garja 33
Ustanovitelj: Referendum – Zbor delav-

cev TOZD Šolski center za tekstilno in obu-
tveno stroko o razdelitvi delovne organizaci-
je TC Kranj, n.sol.o., izstop 24. 7. 1992;
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva ul. 20, vstop 24. 7. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-
kovec Alojz, razrešen 31. 7. 1994, Destov-
nik Miroslav, razrešen 30. 3. 1992, Pelko
Anton, razrešen 31. 8. 1995; ravnatelj Gra-
hek Tomo, Kranj, Cesta 1. maja 61, imeno-
van 1. 8. 1994, zastopa zavod brez ome-
jitev.

Rg-43607
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00106 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALF HI-FI, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kranj, sedež: Cankarjeva 5,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04855/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti, ter spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5769710
Sedež: Kranj, Cankarjeva 5
Ustanovitelj: Čeč Marjan, izstopil 12. 2.

1996; Čeč Sandi, Žabnica, Zg. Bitnje 47,
vstopil 31. 5. 1993, vložil 1,522.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čeč Marjan, razrešen 12. 2. 1996;
direktor Čeč Sandi, Žabnica, Zg. Bitnje 47,
imenovan 31. 5. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 5115 Posredni-
štvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n., 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-43610
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02960 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ATUS, Agencija za tehnič-
no in upravno svetovanje, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Titova 63, 4271 Jesenice, pod
vložno št. 1/02507/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge ter spremembo sedeža, firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5505500
Firma: ATUS, Agencija za tehnično in

upravno svetovanje, d.o.o., Kranjska
Gora

Skrajšana firma: ATUS, d.o.o., Kranj-
ska Gora

Sedež: Kranjska Gora, Naselje Slav-
ka Černeta 29

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Branc Marjan, Jesenice,

Titova 63, vstopil 1. 3. 1991, vložil 10.500
SIT; Branc Marija, Kranjska Gora, Naselje
Sl. Černeta 29, vstopila 1. 3. 1991, vložila
1,489.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-43611
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02815 z dne 16. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOPLA, podjetje za pro-
izvodnjo kovinskih in plastičnih izdelkov,
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Podlubnik
159, 5220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge ter
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5348773
Sedež: Škofja Loka, Selca 26
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gartnar Pavle, Škofja Loka,

Podlubnik 159, vstopil 8. 3. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43612
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00084 z dne 16. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05810/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949327
Firma: MARKETING INTERNATIONAL

MARCOLA & PACHERNIG, trgovina in za-
stopanje, d.n.o., Jesenice

Skrajšana firma: MARKETING INTER-
NATIONAL MARCOLA & PACHERNIG,
d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice, Titova 86
Ustanovitelja: Marcola Jolanthe, St. Ja-

kob, St. Jakob i.R./Laengdorf; Pachernig
Franz, St. Jakob, St. Jakob i.R./Muehl-
bach, oba vstopila 11. 12. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Marcola Jolanthe, St. Jakob, St.
Jakob i.R./Laengdorf in družbenik Pacher-
nig Franz, St. Jakob, St. Jakob i.R./Muehl-
bach, oba imenovana 11. 12. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev; prokuristka Žvan
Svetlana, Jesenice, Cesta revolucije 6, pro-
kuristka Erjavec Mojca, Brezovica, Vrhniška
c. 7/A, Lukovica, obe imenovani 11. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7140 Izpsojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij.

Rg-43613
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03058 z dne 16. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ČUK, trgovsko podjetje,

Škofja Loka, d.o.o., sedež: Pungert 23,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05138/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5796121
Osnovni kapital: 1,618.529 SIT
Ustanoviteljica: Brdnik Danica, Škofja Lo-

ka, Pungert 23, vstopila 23. 4. 1993, vloži-
la 1,618.529,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-43614
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03068 z dne 16. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ELTERM, podjetje za elek-
tro strojno montažo in trgovino, Bled,
d.o.o., sedež: Prečna 7, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/00378/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge ter spremembo imena ustanovite-
ljice s temile podatki:

Matična št.: 5288215
Osnovni kapital: 6,991.000 SIT
Ustanovitelji: Soklič Jože, vložil

4,194.600 SIT; Soklič Vida, oba z Bleda,
Prečna 7, vstopila 31. 8. 1989, vložila
1,398.200 SIT; odgovornost: ne odgo-
varjata; Soklič Meta, izstopila 31. 5. 1994;
Soklič Metka, Bled, Prečna 7, vstopila
31. 5. 1994, vložila 1,398.200 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-43618
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03180 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BULLET, trgovsko in go-
stinsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Zu-
pančičeva 13, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02504/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5505364
Sedež: Kranj, Zupančičeva 13
Osnovni kapital: 12,412.000 SIT
Ustanovitelja: Štiherl Sašo, Štiherl Silva,

oba iz Kranja, Zupančičeva 13, vstopila
26. 4. 1991, vložila po 6,206.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-43622
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03213 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIKS, podjetje za consul-
ting in turizem, d.o.o., Bled, sedež: Črto-
mirova 12, 4260 Bled, pod vložno št.
1/00743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5336988
Skrajšana firma: MIKS, d.o.o., Bled
Sedež: Bled, Črtomirova 12
Osnovni kapital: 1,912.000 SIT
Ustanovitelja: Senčar Vladimir in Senčar

Marjana, oba z Bleda, Črtomirova 12, vsto-
pila 9. 1. 1990, vložila po 956.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-43623
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00510 z dne 11. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05809/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948916
Firma: GM 3, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: GM 3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radovljica, Gradnikova 103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gmajnar Matjaž-Radovan,

vložil 1,300.000 SIT; Gmajnar Miha in
Gmajnar Jure, vsi iz Radovljice, Gradnikova
103, vstopili 13. 6. 1996, oba vložila po
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gmajnar Matjaž-Radovan, imenovan
13. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
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na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško

in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-43625
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02950 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa OPEKA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Suha 28,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5327873
Osnovni kapital: 39,006.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Erna in Kovač Mar-

jan, oba iz Kranja, Suha 28, vstopila 27. 10.
1989, vložila po 19,503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-43626
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03087 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ANATINA, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Forme, sedež: Forme 31,
4209 Žabnica, pod vložno št.
1/02534/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5510945
Osnovni kapital: 1,841.000 SIT
Ustanoviteljica: Kavčič Marija, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 43, vstopila 28. 8. 1991, vlo-
žila 1,841.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-43627
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02805 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa JECOM, trgovina, Kranj,
d.o.o., sedež: Hrastje 42, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02884/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5588561
Osnovni kapital: 1,858.275,50 SIT
Ustanovitelja: Zajec Jelka in Zajec Ja-

nez, oba iz Kranja, Hrastje 42, vstopila
5. 12. 1991, vložila po 929.137,75 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-43628
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02811 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DOS, podjetje za ekonom-
ske, organizacijske in knjigovodske sto-
ritve in posredništvo, Kranj, d.o.o., sedež:
Cesta na Brdo 43A, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/00987/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovi-
telja in osebe, pooblaščene za zastopanje
ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti s klasi-

fikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5353050
Sedež: Kranj, Cesta na Brdo 15
Ustanoviteljica: Čimžar Marija, izstopila

1. 6. 1994; Starovašnik Zorica, Kranj, Ce-
sta na Brdo 15, vstopila 1. 6. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čimžar Marija, razrešena 1. 6.
1994, direktorica Starovašnik Zorica, Kranj,
Cesta na Brdo 15, imenovana 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgvoina na drobno po pošti;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-43629
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02936 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MONARH, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Žirovnica, sedež: Moste
11 l, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/01356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5770335
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Klinar-Smolej Irena, vsto-

pila 24. 5. 1990 in Klinar Bojan, oba z Je-
senic, Hrušica 82 A, vstopil 2. 6. 1993,
vložila po 761.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-43631
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00131 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOTI, podjetje za mizar-
ske storitve in trgovino, d.o.o., Naklo,
sedež: Strahinj 100, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/05065/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in osebe, pooblaščene za zastopanje
ter dejavnosti in uskladitev s klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786878
Sedež: Naklo, Strahinj 100
Ustanovitelja: Drinovec Roman, vstopil

21. 6. 1993, Drinovec Biserka, oba iz Na-
klega, Strahinj 100, vstopila 19. 2. 1996,
oba vložila po 901.500 SIT, odgovornost:
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ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Drinovec Biserka, Naklo, Stra-
hinj 100, imenovana 19. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drobnih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.

Rg-43633
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00580 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MUHOVEC IN OSTALI, tr-
govsko, gostinsko in storitveno podjet-
je, d.n.o., Kranj, sedež: Tončka Dežma-
na 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5884306
Sedež: Kranj, Pot v Bitnje 24
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996:

6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-43634
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03300 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ETAŽER, podjetje za izde-
lavo notranje opreme, Bled, d.o.o., se-
dež: Riklijeva 1, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5323983
Sedež: Bled, Riklijeva 1

Rg-43635
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00477 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ERLAH, podjetje za go-
stinstvo, turizem in lesno dejavnost,
d.o.o., Srednja vas v Bohinju, sedež:
Srednja vas v Bohinju 132, 4267 Sred-
nja vas v Bohinju, pod vložno št.

1/04575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
ter spremembo dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5750903
Sedež: Srednja vas v Bohinju, Sred-

nja vas v Bohinju 132
Ustanovitelja: Erlah Anica, izstopila 7. 6.

1996, Erlah Blaž, Srednja vas v Bohinju,
Srednja vas v Bohinju 131, vstopil 7. 6.
1996, vložil 752.400 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-
lah Anica, Srednja vas v Bohinju, Srednja
vas v Bohinju 132, imenovana 7. 6. 1996,
kot pomočnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996:
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4532 Izolacijska dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-43637
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03076 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IVANA, trgovina in zasto-
panje, Srednje Bitnje, d.o.o., sedež:

Srednje Bitnje 56, 4209 Žabnica, pod
vložno št. 1/03434/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo ustanoviteljev ter spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5655625
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanovitelja: Bedei Olga, Žabnica,

Srednje Bitnje 56, vstopila 31. 3. 1992,
vložila 823.140 SIT; Vidmar Drago, Kranj,
Kebetova 20, vstopil 22. 8. 1994, vložil
790.860 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Bedei Olga, razrešena 22. 8.
1994 in kot družbenica imenovana 22. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Vidmar Drago, Kranj, Kebetova 20,
imenovan 22. 8. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Rajgelj Janez, Kranj, Tom-
šičeva 30, imenovan 22. 8. 1994, za skle-
nitev poslov v vrednosti nad 500.000 SIT in
sklepanje pogodb za prodajo in nakup ne-
premičnin mora predhodno pridobiti soglas-
je drugih družbenikov.

Rg-43638
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03074 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BEXEL & AN, servis dvigal
in montaža kovinskih elementov, Kranj,
d.o.o., sedež: Trojarjeva 10, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge ter spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s klasifikacijo, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5360471
Osnovni kapital: 2,666.000 SIT
Ustanovitelja: Bevk Milan, Kranj, Trojar-

jeva 10; Arapović Nusret, Kranj, Juleta Ga-
brovška 23, oba vstopila 18. 4. 1990, oba
vložila po 1,333.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ara-
pović Nusret, Kranj, Juleta Gabrovška 23,
imenovan 15. 8. 1994, kot tehnični direk-
tor zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s
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kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-43640
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02963 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ŠKOFIC PROMET, Podjet-
je za opravljanje in organiziranje pre-
vozov v domačem in mednarodnem
prometu, d.o.o., Trstenik, sedež: Trste-
nik 32 A, 4204 Golnik, pod vložno št.
1/04367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
spremembo zastopnika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5726433
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škofic Francka, Golnik,

Trstenik 32 A, vstopila 9. 12. 1992, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Škofic Andrej, zastopnik Škofic Mat-
jaž, oba imenovana 5. 9. 1994, Golnik, Tr-
stenik 32 A, zastopata družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-43641
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02793 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POTIS, podjetje za zasto-
panje, trgovino in storitve, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Podlubnik 92, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/01850/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5496004
Sedež: Škofja Loka, Podlubnik 92
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Završnik Janez, Škofja Loka,

Poljanska 62, vstopil 23. 12. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43642
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00445 z dne 8. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme in sedeža ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5800447
Firma: LANA & CO, inženiring, trgovi-

na, storitve, d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: LANA & CO, d.o.o.,

Preddvor
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preddvor, Zgornja Bela, št. 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996:

1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
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njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost krep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. 1/23946/00 z isto firmo.

Rg-43643
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03275 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALPEKS, prodja na drob-
no in debelo Žabnica, d.o.o., sedež:
Srednje Bitnje 50, 4209 Žabnica, pod
vložno št. 1/00967/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge ter spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5454646
Firma: ALPEKS, prodaja na drobno in

debelo, d.o.o.
Sedež: Žabnica, Srednje Bitnje 50
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Pokorn Alojz, Žabnica,

Srednje Bitnje 50; Pokorn Klemen, Škofja
Loka, Sveti Duh 171, oba vstopila 1. 3.
1990, vložila po 752.000 SIT; odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-43644
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03179 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EVROPA, podjetje za pou-
čevanje tujih jezikov in prevajanje Bled,
d.o.o., sedež: Alpska 7, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/02503/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5510406
Sedež: Bled, Alpska 7
Osnovni kapital: 1,563.180 SIT
Ustanovitelja: Močkovič Jovan, Demšar

Cilka, oba z Bleda, Alpska 7, vstopila 15. 8.
1991, vložila po 781.590 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-43649
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02893 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa WECO BIRO BLED, podjet-
je za davčno svetovanje, finance in trgo-
vino, d.o.o., Lesce, sedež: Rožna dolina
40, 4248 Lesce, pod vložno št.
1/05022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5783224
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Verhunc Brane, Bled, Ri-

benska 30, vstopil 6. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43650
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02906 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALUFORM, d.o.o., alumi-
nijski in lesni izdelki, Kranj, sedež: Ru-
pa 32 A, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge
ter uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580153
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT

Ustanovitelj:  Mohor  Blaž,  Kranj,  Ru-
pa 32A, vstopil 20. 2. 1992, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
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gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.

Rg-43652
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00687 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MHE - KITIČ in ostali, pro-
izvodnja in prodaja viškov električne
energije, d.n.o., sedež: Prečna 5, 4264
Bohinjska Bistrica, pod vložno št.
1/05355/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo družbenikov in odgovornosti,
kapitala, firme, skrajšane firme, ustanovi-
teljev zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5850797
Firma: MHE - KITIČ, proizvodnja in

prodaja električne energije, d.o.o.
Skrajšana firma: MHE - KITIČ, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bohinjska Bistrica, Prečna 5
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Kitič Irena, izstopila 6. 4.

1995; Kitič Zdravko, izstopil 6. 4. 1995;
Rink Irena in Kitič Zdravko, oba iz Bohinjske
Bistrice, Prečna 5, vložila po 937.500 SIT;
Kitič Sašo, Kitič David, oba iz Bohinjske
Bistrice, Prečna ulica 5, vsi vstopili 6. 4.
1995, vložila po 187.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kitič Irena, razrešena 6. 4. 1995;
direktorica Rink Irena, Bohinjska Bistrica,
Prečna 5, imenovana 6. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
4010 Oskrba z elektiko; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-43654
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00362 z dne 5. 7. 1996 je pod
št. vložka 1/05147/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5802652002
Firma: PROLOCO MEDICO, trgovina,

storitve in proizvodnja, Zgornje Jezer-
sko, d.o.o., Podružnica PROLOCO MEDI-
CO trgovina Ljubljana

Skrajšana firma: PROLOCO MEDICO,
d.o.o., Podružnica PROLOCO MEDICO tr-
govina Ljubljana

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 78
Ustanovitelj: Proloco Medico, trgovina,

storitve in proizvodnja, Zgornje Jezersko,
d.o.o., Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko
139, vstop 6. 5. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Livrin Zlatko, Radovljica, Gradnikova
113, imenovan 6. 5. 1996, prevzem in pro-
daja izdelkov v podružnici.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-

govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-43655
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00080 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PROLOCO MEDICO, trgo-
vina, storitve in proizvodnja, Zgornje Je-
zersko, d.o.o., sedež: Zgornje Jezersko
139, 4206 Zgornje Jezersko, je pod vlož-
no št. 1/05147/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne vlo-
ge ter spremembo ustanoviteljev, razširitev
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802652
Osnovni kapital: 1,559.903 SIT
Ustanovitellja: Livrin Zlatko, Radovljica,

Gradnikova 113, vstopil 15. 6. 1993, vložil
1,559.903 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Proloco Jezersko, d.o.o., izstop 20. 9.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videzapisov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
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nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 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); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-43658
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00142 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PAN, Reklamna agencija,
Kranj, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 8,
4000 Kranj, je pod vložno št. 1/00479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293901
Sedež: Kranj, Gregorčičeva 8
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5261 Trgvoina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-43659
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03294 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GORA, proizvodno trgov-
sko podjetje Kropa, d.o.o., sedež: Kropa
2 A, 4245 Kropa, je pod vložno št.
1/03352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615470

Rg-43660
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02939 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa F & T, d.o.o., podjetje za
finančno svetovanje in trgovino, Kranj,
sedež: Likozarjeva 1, 4000 Kranj, je pod
vložno št. 1/05218/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge ter spremembo sedeža ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5700019
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: HKS hranilnica in posojilni-

ca, izstop 18. 5. 1994; Hranilno kreditna
služba Slovenska hranilnica in posojilnica
Kranj, p.o., Kranj, Likozarjeva 1, vstop
18. 5. 1994; Ciperle Marjan, Preddvor,
Preddvor 104 in Gros Vitomir, Kranj, Ljub-
ljanska c. 22, oba vstopila 3. 11. 1993, vsi
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-43661
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02995 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa RU-FI, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem in
storitve, d.o.o., Radovljica, sedež: Nova
vas 2 A, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/03828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5664462
Osnovni kapital: 2,709.000 SIT
Ustanovitelj: Finžgar Blaž, Radovljica,

Nova vas 2 A, vstopil 1. 4. 1992, vložil
1,709.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43662
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00502 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DERTI, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., sedež: Podbrezje127 A,
4203 Duplje, pod vložno št. 1/03595/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5642582
Sedež: Duplje, Podbrezje 127 A
Ustanovitelj: Dermastja Tine, Šenčur,

Partizanska 34, vstopil 9. 4. 1992, vložil
2,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Paulič Martin, izstopil 23. 4. 1996.

Rg-43664
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02675 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DEMES, proizvodnja, trgo-
vina, svetovanje, d.o.o., Žirovnica, sedež:
Žirovnica 114 B, 4274 Žirovnica, pod
vložno št. 1/04018/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5668425
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Dežman Zoran, Žirovnica,

Žirovnica 114 B, vstopil 1. 9. 1992, vložil
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43667
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00519 z dne 4. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05800/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948053
Firma: MAYET TEAM, svetovanje in

poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAYET TEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radovljica, Kranjska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljice: Polc Mojca, Radovljica,
Langusova ul. 50, vložila 1,350.000 SIT;
Mrak Andreja, Jesenice, Hrušica 93 A, vlo-
žila 75.000 SIT; Zidar Matejka, Jesenice,
Cesta Viktorja Svetina 1 A, vložila 75.000
SIT, vse vstopile 19. 6. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mrak Andreja, imenovana 19. 6.
1996, Jesenice, Hrušica 93 A, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-43668
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00441 z dne 4. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05801/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane in spre-
membo firme ter skrajšane firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673763
Firma: NAVISON SOFTWARE SI, druž-

ba za informacijski inženiring, d.o.o., Ra-
dovljica

Skrajšana firma: NAVISON SOFTWARE
SI, d.o.o., Radovljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radovljica, Kranjska c. 4
Osnovni kapital: 3,881.680 SIT
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
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izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. 1/19927/00 s firmo: ARS, d.o.o.,
Ljubljana.

Rg-43669
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02903 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LEA, podjetje za razvoj in
aplikacije elektronske in programske
opreme ter svetovalne storitve, d.o.o.,
Lesce, sedež: Dacarjeva 8, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/01829/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5444063

Rg-43670
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02477 z dne 4. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa MCT, prevozi in storitve, d.o.o.,
Cerklje, sedež: Trnovlje 45, 4207 Cer-
klje, pod vložno št. 1/04900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge ter spremembo ustanovitelja
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5770483
Osnovni kapital: 1,502.940 SIT
Ustanoviteljica: Sajovic Franc, izstopil

18. 6. 1996; Sajovic Janja, Cerklje, Trnov-
lje 45, vstopila 20. 5. 1993, vložila
1,502.940 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43671
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02920 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DRIADA, trgovsko podjetje
Bled, d.o.o., sedež: Za žago 10, 4260
Bled, pod vložno št. 1/03430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5625840

Rg-43672
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03078 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA JENKO, trgovi-
na in servis, d.o.o., Cerklje, sedež: Pra-
protna polica 23, 4207 Cerklje, pod vlož-
no št. 1/02659/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in spremembo ustanoviteljev ter spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5531063
Osnovni kapital: 3,870.000 SIT
Ustanovitelji: Jenko Matevž, izstopil 2. 6.

1993; Jenko Elizabeta, Jenko Tadej, Jenko
Romana, vsi iz Cerkelj, Praprotna polica 7,
vstopili 2. 6. 1993, vložili po 1,290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenko Matevž, razrešen 2. 6. 1993;

direktorica Jenko Elizabeta, Cerklje, Pra-
protna polica 7, imenovana 2. 6. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-43673
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/3080 z dne 4. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZELTRA, podjetje za projekti-
ranje, proizvodnjo in trgovino elektro-
tehnike, Naklo, d.o.o., sedež: Strahinj
140, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/00565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge ter
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5314356
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelja: Žepič Janez, vložil

1,270.400 SIT in Žepič Tomaž, vložil
317.600 SIT, oba iz Ljubljane, Pribinova
7/II, vstopila 6. 11. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proivzodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-

ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43674
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03075 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ICI, industrija cevnih insta-
lacij, d.o.o., Kranj, sedež: Janeza Puhar-
ja 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge ter
razširitev dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5614023
Osnovni kapital: 1,848.000 SIT
Ustanovitelj: Drakslar Jože, Kranj, Jane-

za Puharja 6, vstopil 9. 3. 1992, vložil
1,848.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
9000 Storitve javne higiene; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti d.n.

Rg-43675
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02747 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMO, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Demšarjeva 7, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/02807/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
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preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spre-
membo ustanoviteljev ter spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5558328
Firma: PRIMO PRIMOŽIČ, DVA

DRUŽBENIKA, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.n.o., Škofja Loka

Skrajšana firma: PRIMO PRIMOŽIČ,
DVA DRUŽBENIKA, d.n.o., Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Primožič Tomaž, izstopil in
vstopil 13. 6. 1994 in Primožič Janja, vsto-
pila 13. 6. 1994, oba iz Škofje Loka, Dem-
šarjeva c. 7, oba vložila po 4.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Primožič Tomaž, Škofja Loka, Dem-
šarjeva 7, razrešen in kot družbenik imeno-
van 13. 6. 1994, družbenica Primožič
Janja, Škofja Loka, Demšarjeva c. 7, ime-
novana 13. 6. 1994.

Rg-43676
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00324 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
KRANJ, p.o., Kranj, sedež: Jezerska ce-
sta 20, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00216/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5143802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Drinovec Bogdan, razrešen 27. 3.
1996; Gradišar Janez, imenovan 27. 3.
1996, Duplje, Spodnje Duplje 66 B, vršilec
dolžnosti direktorja.

Rg-43677
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03056 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INTERNET, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Cesta železarjev 24, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/04909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5779871
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Pipan Mavricij in Pipan Ja-

nez, oba iz Škofje Loke, Podlubnik 162,
vstopila 14. 4. 1993, vložila po 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-
pan Janez, Škofja Loka, Podlubnik 162,
imenovan 14. 4. 1993, namestnik direktor-
ja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-43679
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02484 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa RENOVATOR, podjetje za
zaključna dela v gradbeništvu, inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: C.
na klanec 24, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge ter

spremembo ustanoviteljev, firme in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5499526
Firma: RENOVATOR, družba za za-

ključna dela v gradbeništvu, inženiring
in trgovino, d.o.o., Kranj

Osnovni kapital: 1,559.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjančič Ciril, Kranj, C. na

klanec 24, vstopil 23. 1. 1991, vložil
1,559.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ušeničnik Vinko, izstopil 31. 12. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ušeničnik Vinko, razrešen 31. 12.
1993; Kocjančič Ciril, razrešen in kot di-
rektor imenovan 31. 12. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-44192
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03048 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ŽELEZNINA REŠ, trgovina
in storitve, d.o.o., Radovljica, sedež: Tav-
čarjeva 10/A, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/02409/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5502179
Sedež: Radovljica, Tavčarjeva 10 A
Osnovni kapital: 2,404.000 SIT
Ustanovitelj: Reš Edvard, Radovljica,

Tavčarjeva 10, vstopil 9. 5. 1991, vložil
2,404.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44194
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03265 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BIKO, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ra-
dovljica, sedež: Mošnje 10 B, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/04186/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge, spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5704235
Sedež: Radovljica, Mošnje 10 B
Osnovni kapital: 2,375.900 SIT
Ustanovitelji: Biček Jože, Radovljica,

Mošnje 10 B, vstopil 9. 4. 1992, vložil
1,187.950 SIT; Biček Cilka in Biček Ro-
bert, oba iz Radovljice, Mošnje 10 B, vsto-
pila 31. 5. 1994, vložila po 593.975 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-44205
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00296 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER
VILA BOGATIN, d.o.o., Bled, sedež: Pod
skalo 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/04155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Ustanovitelja: Benedik dr. Stanislav, iz-

stopil 12. 3. 1996; Diagnostični center Vila
Bogatin, d.o.o., Bled, Bled, Pod skalo 4,
vstop 12. 3. 1996, vložek 3,279.353 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103322
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03920 z dne 24. 1. 1997 pri

subjektu vpisa JONA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: Žirovnica 61, 4274 Ži-
rovnica, pod vložno št. 1/04570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5742021
Osnovni kapital: 1,514.400 SIT
Ustanovitelj: Hribar Jože, Žirovnica, Ži-

rovnica 61, vstop 24. 3. 1993, vložek
1,514.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
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na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-106160
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03971 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa INFORMACIJSKI INGENI-
RING, podjetje za inženiring in trgovino,
d.o.o., Kranj, sedež: Šorlijeva 11, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01488/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo družbeni-
kov, razširitev dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5411238
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krč Milena, Kranj, Šorli-

jeva 11, vstop 20. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gross-Kohler Karin, izstop 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Rg-108354
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00307 z dne 30. 5. 1997 pri
subjektu vpisa LOKATEKS, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Kidričeva 75, 64220
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Škofja Loka, pod vložno št. 1/02331/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5496420
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 75
Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1997:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 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 na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, ge-
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ološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-108359
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00168 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ELAN, podjetje za ustanav-
ljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje, sedež: Be-
gunje 1, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/00081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Člana nadzornega sveta: Mateša Zlatko,

izstop 23. 2. 1996 ter Gerovac Ivan, izstop
23. 2. 1996.

Rg-110542
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01286 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ROMA, turistično in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Tržič, sedež: Pod
Šijo 14, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/03975/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in skrajša-
ne firme, spremembo osnovnega kapitala,
družbenika, zastopnika ter spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5664497
Firma: ROMA, turistično in storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ROMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelja: Romih Matjaž, Tržič, Pod

Šijo 14, vstop 7. 9. 1992, vložek
1.224.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Romih Gabrijela, Tržič, Pod Šijo, vstop
22. 1. 1996, vložek 306.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ro-
mih Gabrijela, imenovana 22. 1. 1996 kot
namestnica direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-110566
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00293 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CENGLE, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Kamna Go-
rica, d.o.o., sedež: Kamna Gorica 3,
4246 Kamna Gorica, pod vložno št.
1/01054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5353696
Osnovni kapital: 1,872,457 SIT
Ustanovitelja: Cengle Janez, vložek

1,123.474 SIT in Cengle Jožica, vložek
748.983 SIT, oba iz Kamne Gorice, Kamna
Gorica 3, vstopila 29. 1. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,

d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110574
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00741 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INST, podjetje za gradbe-
ništvo, Brezje, d.o.o., sedež: Brezje 27,
4243 Brezje, pod vložno št. 1/03559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
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povišanje osnovne vloge, spremembo fir-
me, skrajšane firme ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5846579
Firma: INST, gradbeništvo, trgovina,

gostinstvo, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INST, d.o.o., Brezje
Osnovni kapital: 1,865.000 SIT
Ustanovitelj: Kleindienst Jožef, Brezje,

Brezje 27, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,865.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-110588
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00238 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ČARMAN, podjetje za go-
stinstvo, turizem, trgovino in storitve,
Bled, d.o.o., sedež: Cesta svobode 37,
4260 Bled, pod vložno št. 1/00823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336651
Osnovni kapital: 2,370.000 SIT
Ustanovitelja: Mušič Mojca, vložek

237.000 SIT in Mušič Aleš, vložek
2,133.000 SIT, oba z Bleda, Cesta svobo-
de 37, vstopila 22. 2. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih

izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov;5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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 prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
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92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110590
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00252 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa JAGRO, trgovsko in stori-
tveno podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Vid-
marjeva 8, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo in uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in skrajšano firmo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5880238
Skrajšana firma: JAGRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagodic Irena, Kranj, Vid-

marjeva 8, vstop 24. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
godic Marjan, Kranj, Vidmarjeva 8, imeno-
van 20. 12. 1994, kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko;5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-

javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110595
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00597 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa UNI – M, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, Kranj,
d.o.o., sedež: Cesta na klanec 34, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01877/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5453780
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lončar Janko, Kranj, Cesta

na klanec 34, vstop 22. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-110597
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00195 z dne 17. 6. 1997 pri

subjektu vpisa AMANCAY, trgovsko in tu-
ristično podjetje, d.o.o., Blejska Dobra-
va, sedež: Blejska Dobrava 19, 4273
Blejska Dobrava, pod vložno št.
1/03641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5659710
Osnovni kapital: 1,542.475 SIT
Ustanoviteljica: Jan Magdalena, Blejska

Dobrava, Blejska Dobrava 19, vstop 2. 4.
1992, vložek 1,542.475 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
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restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-110598
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00152 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA, podjetje za na-
ravno zdravljenje, nego in trgovino,
d.o.o., Belca, sedež: Belca 19c, 4281
Mojstrana, pod vložno št. 1/01977/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5468957
Osnovni kapital: 1,980.128 SIT
Ustanovitelj: Hafner Edo, Mojstrana, Bel-

ca 19c, vstop 10. 10. 1990, vložek
1,980.128 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-110608
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00313 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EL-NI, trgovina in trans-
port, Jesenice, d.o.o., sedež: Ul. Bratov
Rupar 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/05010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786304
Firma: EL-NI, trgovina in transport Je-

senice, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.003 SIT
Ustanovitelj: Lovič Senad, Jesenice, Ul.

bratov Rupar 8, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,500.003 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 28210 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žim-
nic; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
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lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in

drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90005 Druge storitve javne
higiene; 92120 Distribucija filmov in video-
filmov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110609
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01443 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTEK, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj, sedež: Bleiweisova c. 2,
64000 Kranj, pod vložno št. 1/03999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5843901
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova c. 2
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:

3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov.

Rg-110610
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00516 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KARANTANIJA, podjetje za
gostinstvo in trgovino, d.o.o., Kranj, se-
dež: Drulovka 40, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/02307/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5515351
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:

1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost

slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1596
Proizvodnja piva; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 4531 Električne
inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-110622
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00735 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PRO GOLF, svetovanje in
založništvo, d.o.o., sedež: Cesta svobo-
de 12, 4260 Bled, pod vložno št.
1/05963/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5986583
Sedež: 4274 Žirovnica, Vrba 36.
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Rg-110628
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00143 z dne 9. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa ASTRUM, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Tržič, sedež: Can-
karjeva 7, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/01683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo ustanovitelja in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5431255
Osnovni kapital: 1,657.000 SIT
Ustanovitelj: Dolžan-Primožič Kristina, iz-

stop 15. 11. 1994; Primožič Vito, Tržič,
Cankarjeva 7, vstop 15. 11. 1994, vložek
1,657.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dolžan-Primožič Kristina, razreše-
na 15. 11. 1994; direktor Primožič Vito,
imenovan 15. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-110629
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00959 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa BNB, proizvodnja in trgovi-
na, Jesenice, d.o.o., sedež: Ulica Viktor-
ja Kejžarja 1, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05939/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in družbenika s temile podatki:

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

Zgornje Gorje, d.o.o.
Skrajšana firma: BNB, Zgornje Gornje,

d.o.o.
Sedež:  4247  Zgornje  Gorje,  Poljši-

ca 37
Ustanovitelj: Oluški Boris, izstop 27. 9.

1996; Alilov Senad, Jesenice, Tavčarjeva
8, vstop 3. 9. 1996, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110637
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00730 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EBER 1919, podjetje za
proizvodnjo usnja in krzna ter usnjene
konfekcije, trgovino in posredništvo,
d.o.o., Kranj, sedež: Juleta Gabrovška
21, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v k.d., spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika,
kapitala in odgovornosti ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5680000
Firma: EBER 1919, EBER-ŠTIMAC,

družba za proizvodnjo usnja in krzna ter
usnjene konfekcije, trgovino in posred-
ništvo, k.d., Kranj

Skrajšana firma: EBER 1919,
EBER-ŠTIMAC, k.d., Kranj

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Storžiška 17
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Eber – Štimac Milena,

Kranj, Storžiška 17, vstop 23. 5. 1994, vlo-
žek 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Štimac Vlado, Kranj,
Storžiška 17, vstop 23. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štimac-Eber Milena, imenovana
24. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-

lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-110638
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00879 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ULTIMA, podjetje za čišče-
nje, trgovino in storitve, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Titova 1, 64270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04874/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791189
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 1
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Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
0125 Reja drugih živali; 0501 Ribištvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;

6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Da-
janje 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 na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 6. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem.

Dejavnost, izbrisana dne 3. 5. 1977;
631 Prekladanje, skladiščenje.

Rg-110648
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00955 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MEDICAPLAST, podjetje za
plastično in papirno galanterijo ter izvoz
in uvoz, d.o.o., Sovodenj, sedež: Podjelo-
vo brdo 10, 64225 Sovodenj, pod vložno
št. 1/02222/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477271
Sedež: 4000 Sovodenj, Podjelovo br-

do 10
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
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drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-111407
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00133 z dne 30. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TERMO, d.d., industrija ter-
mičnih izolacij, Škofja Loka, sedež: Tra-
ta 32, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5077290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mihovec Bojan, Škofja Loka, Podlub-
nik 12, imenovan 1. 2. 1996.

Rg-111408
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01363 z dne 10. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MEDIA ART, Agencija za
marketing, d.o.o., Kranj, sedež: Delav-
ska 46, 64000 Kranj, pod vložno št.
1/02215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5490278
Sedež: 4000 Kranj, Delavska 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pokorn Igor, Kranj, Delav-

ska 46, vstop 12. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111410
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01149 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŽAGA IN MASIVA, proizvod-
nja in trgovina z lesom, d.o.o., Železniki,
sedež: Češnjica 48c, 64228 Železniki,
pod vložno št. 1/05496/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5636795
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 48c
Ustanovitelji: Sabati Antonin, Selnica ob

Dravi, Ob potoku 23, vstop 1. 3. 1994,
vložek 570.375 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rupnik Franc, Škofja Loka, Reteče
21, vstop 25. 4. 1995, vložek 570.375

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tili Milan,
Tržič, Senično 70, vstop 12. 7. 1995, vlo-
žek 380.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111411
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00951 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŠIBO, orodjarstvo in plasti-
ka Škofja Loka, d.o.o., sedež: Podlubnik
136, 64220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00696/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5316804
Firma: ŠIBO, predelava termoplastov

in orodjarstvo, d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 136
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-111414
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00967 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GOLOBIČ, mednarodni
transport, d.o.o., OBJ. 477-94, sedež:
Kopališka ul. 43, 64220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/02124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5464633
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kopališka

ul. 43
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-

belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost.

Rg-111415
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00959 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa JBN PROGRAMJE, podjet-
je za računalniški inženiring, d.o.o.,
Kranj, sedež: Skokova 2, 64000 Kranj,
pod vložno št. 1/00648/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje kapita-
la, spremembo družbenikov, firme, skrajša-
ne firme, meja pooblastil zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308925
Firma: JBN PROGRAMJE, podjetje za

računalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: JBN PROGRAMJE,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Skokova 2
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kikelj Janez, Kranj, Skoko-

va 2, vstop 11. 12. 1989, vložek 875.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berčič
Boštjan, Kranj, Delavska 16, vstop 11. 12.
1989, vložek 875.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kikelj Sonja, Kranj, Skokova
ulica 2, vstop 26. 5. 1995, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stare Jurij,
Ljubljana, Derčeva 36, vstop 26. 5. 1995,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kikelj Janez, razrešen 16. 3. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
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pa družbo brez omejitev, razen pri pridobi-
vanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin
ali drugih sredstev, če to ni izrecno oprede-
ljeno v letnem programu dela; izvajanje
investicijskih del in najemanje posojil ali
kreditov, ki presegajo 20% osnovnega ka-
pitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev; določanje splošnih pogojev po-
slovanja; sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih ali tujih sredstev; sklepanje koopera-
cijskih pogodb; prenos kakršnihkoli druž-
benih pravic; izplačevanje predujmov na ra-
čun udeležbe pri dobičku; podeljevanje pro-
kure in neomejenih pooblastil, imenovanje
in razreševanje revizorjev poslovanja; spre-
minjanje notranje organizacije družbe, za
kar potrebuje soglasje skupščine; Berčič
Boštjan, razrešen 16. 3. 1994 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, razen pri pridobivanju, odtujitvi ali obre-
menitvi nepremičnin ali drugih sredstev, če
to ni izrecno opredeljeno v letnem progra-
mu dela; izvajanje investicijskih del in naje-
manje posojil ali kreditov, ki presegajo 20%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepa-
nje kooperacijskih pogodb; prenos kakr-
šnihkoli družbenih pravic; izplačevanje pre-
dujmov na račun udeležbe pri dobičku;
podeljevanje prokure in neomejenih poob-
lastil, imenovanje in razreševanje revizorjev
poslovanja; spreminjanje notranje organiza-
cije družbe, za kar potrebuje soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-111416
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01178 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LESCOMP PINTAR IN
OSTALI, proizvodnja, storitve, trgovina,
d.n.o., sedež: Lenart nad Lušo 9, 64227
Selca, pod vložno št. 1/05320/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857074
Sedež: 4227 Selca, Lenart nad Lušo 9
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 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; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4010 Oskrba z elektriko; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471
Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papir-
nic; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-111417
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01034 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa DECOP, Proizvodnja in tr-
ženje, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica
42, 64228 Železniki, pod vložno št.
1/02665/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536804
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 42
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997: 2212

Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-111419
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00948 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KLJUČ, podjetje za trgovi-
no in marketing, Kranj, d.o.o., sedež: Šte-
fetova 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.n.o., spremem-
bo firme, skrajšane firme, družbenika in de-
leža, zastopnika, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5470579
Firma: KLJUČ, MIRAN ŠTEFE &

DRUŽBENIK, podjetje za trgovino in mar-
keting, d.n.o.

Skrajšana firma: KLJUČ, MIRAN ŠTEFE
& DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Spahič Miran, izstop
31. 3. 1995; Štefe Miran in Spahič Danica,
oba iz Kranja, Štefetova 1, vstopila 31. 3.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štefe Miran, imenovan 4. 1. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Spahič Danica, imenovana 31. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.
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Rg-111426
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00346 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ENTER, podjetje za eko-
nomske, organizacijske in tehnološke
storitve in trgovina na debelo, Kranj,
d.o.o., sedež: Jaka Platiše 1, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5443750
Sedež: 4000 Kranj, Planina 3.

Rg-111428
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00753 z dne 1. 7. 1997 pod št.
vložka 1/06014/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odogovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197274
Firma: P & TH, zasebna splošna am-

bulanta, d.o.o.
Skrajšana firma: P & TH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Kopališka 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podlesnik Pavel, Radovlji-

ca, Cankarjeva 20, vstop 16. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podlesnik Pavel, imenovan 16. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111429
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00932 z dne 28. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TERMO, d.d., industrija ter-
mičnih izolacij, Škofja Loka, sedež: Tra-
ta 32, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5077290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Deželak Janez, Medvode, Spodnja
Senica 160, razrešen 17. 10. 1996 kot za-
časna uprava ter ponovno imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bogataj Jože,
Ferlan Erika, Rant Ana in Štremfelj Brane,
vsi izstopili 10. 10. 1996; Ukmar Hvastija
Dunja, predsednica, Štremfelj Brane, na-
mestnik predsednice, Bogataj Jože in Pu-
šnik Jože, vsi vstopili 10. 10. 1996.

Rg-111431
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00848 z dne 25. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KOZOMARA, taxi služba,
avtošola, trgovina z mešanim blagom,
turizmom in gostinstvo, d.o.o., Stara Fu-
žina, sedež: Stara Fužina 63, 4256 Bo-
hinjsko jezero, pod vložno št.
1/02159/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
družbenika ter firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5472105
Firma: KOZOMARA MK, taxi služba,

avtošola, trgovina z mešanim blagom,
turizmom in gostinstvo, d.o.o., Stara Fu-
žina

Skrajšana firma: KOZOMARA MK,
d.o.o., Stara Fužina

Ustanovitelj: Kozomara Gretica, izstop
19. 5. 1995; Kozomara Milan, Bohinjsko
jezero, Stara Fužina 63, vstop 11. 6. 1990,
vložek 1,620.680 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-111432
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00835 z dne 24. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LISK, trgovsko podjetje,
d.o.o., Križe, sedež: Ulica kokrškega
odreda 24, 4294 Križe, pod vložno št.
1/01784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5445108
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-

delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
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na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-111433
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00268 z dne 24. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PROM, mednarodna špe-
dicija in poslovne storitve, Jesenice,
d.o.o., sedež: Spodnji Plavž 6a, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/00415/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo družbe-
nika ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5291640
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ramuš Tomaž, Jesenice,

Pod gozdom 14, vstop 20. 9. 1989, vložek
14,720.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pavlič Jernej, Jesenice, Razgledna
pot 7a, vstop 19. 12. 1989, vložek
14,720.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mišič Miran, Jesenice, Stranska pot
6a, vstop 12. 2. 1990, vložek 2,560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; EURO-

PROM, d.o.o., Jesenice, Spodnji Plavž 6a,
vstop 2. 12. 1994, vložek 8,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-111437
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01013 z dne 23. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LOKAINVEST, podjetje za
svetovalni inženiring, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Titov trg 3a, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/00002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, tipa
zastopnika, sedeža, začasni nadzorni svet
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072115
Sedež: 4220 Škofja Loka, kapucinski

trg 7
Osnovni kapital: 65,006.000 SIT
Ustanovitelji: LOKAINVEST, podjetje za

strokovno vodstvo pri graditvi objektov,
Škofja Loka, p.o., izstop 3. 10. 1996; Sklad
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 3. 10. 1996, vložek 18,515.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 3. 10. 1996, vložek 6,501.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
3. 10. 1996, vložek 6,501.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kovačič Anton, Škof-
ja Loka, Ljubljanska 7, vstop 3. 10. 1996,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žontar Silva, Škofja Loka, Partizan-
ska 10, vstop 3. 10. 1996, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rozman
Peter, Škofja Loka, Podlubnik 291, vstop
3. 10. 1996, vložek 2,314.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dolinar Zofija, Škofja
Loka, Podlubnik 224, vstop 3. 10. 1996,
vložek 1,486.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Berginc Emil, Škofja Loka, Franko-
vo nas. 2, vstop 3. 10. 1996, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Teržan Tinka, Škofja Loka, Frankovo nase-
lje 171, vstop 3. 10. 1996, vložek 293.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Mar-

ta, Škofja Loka, Podlubnik 155, vstop 3. 10.
1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gregorc Anka, Škofja Loka,
Godešič 164, vstop 3. 10. 1996, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bogataj Ivan, Škofja Loka, Zminec 76, vs-
top 3. 10. 1996, vložek 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bernard Ladi-
slav, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 35,
vstop 3. 10. 1996, vložek 1,607.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Breskvar Mat-
jaž, Škofja Loka, Partizanska c. 43, vstop
3. 10. 1996, vložek 1,273.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Krofl Dragutin, Kranj,
Bertoncljeva 47, vstop 3. 10. 1996, vložek
1,307.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bešter Jože, Škofja Loka, Virmaše 12,
vstop 3. 10. 1996, vložek 1,265.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorman Peter,
Škofja Loka, Podlubnik 176, vstop 3. 10.
1996, vložek 1,481.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Petan Martin, Škofja Loka,
Stara c. 26, vstop 3. 10. 1996, vložek
1,272.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kos Pavel, Poljane, Poljane 87, vstop
3. 10. 1996, vložek 892.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sokač Marija, Škofja
Loka, Frankovo naselje 173, vstop 3. 10.
1996, vložek 602.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peternel Angela, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 154, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 807.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bratuž Robert, Škofja Loka, Podlub-
nik 3, vstop 3. 10. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Činku Jon,
Škofja Loka, Podlubnik 206, vstop 3. 10.
1996, vložek 800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ziherl Janez, Škofja Loka,
Sveti Duh 3, vstop 3. 10. 1996, vložek
1,232.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mohorič Franc, Selca nad Škofjo Loko,
Ševlje 48, vstop 3. 10. 1996, vložek
1,366.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lužnik Marija, Škofja Loka, Trata 39,
vstop 3. 10. 1996, vložek 1,007.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rašič Izeta,
Škofja Loka, Podlubnik 152, vstop 3. 10.
1996, vložek 570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kovač Bojan, Škofja Loka,
Grenc 5, vstop 3. 10. 1996, vložek
1,232.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Marn Milan, Škofja Loka, Sveti Duh 92,
vstop 3. 10. 1996, vložek 1,454.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brezar Ivan,
Kranj, Britof 112a, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pustovrh Miroslav, Kranj, Ješetova
30d, vstop 3. 10. 1996, vložek 1,335.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grum Bošt-
jan, Škofja Loka, Partizanska c. 46, vstop
3. 10. 1996, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pokorn Marija, Škof-
ja Loka, Potočnikova 6, vstop 3. 10. 1996,
vložek 1,142.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Repič Ivo, Kranj, Hrastje 30, vstop
3. 10. 1996, vložek 350.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kepic Ivan, Škofja
Loka, Hafnerjevo nas. 26, vstop 3. 10.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Igličar Ivan, Škofja Loka, Gode-
šič 64, vstop 3. 10. 1996, vložek 11.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mrak An-
ton, Škofja Loka, Zminec 71, vstop 3. 10.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Frelih Simon, Škofja Loka,
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Partizanska c. 42, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Debeljak Dragica, Škofja Loka, Podlub-
nik 243, vstop 3. 10. 1996, vložek
611.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ziherl Miha, Škofja Loka, Sveti Duh 3, vstop
3. 10. 1996, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dolinar Marko, Škof-
ja Loka, Podlubnik 224, vstop 3. 10. 1996,
vložek 47.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mrak Roza, Škofja Loka, Zminec 71,
vstop 3. 10. 1996, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kos Ivana, Po-
ljane, Poljane 42, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kos Boštjan, Poljane, Poljane 87, vs-
top 3. 10. 1996, vložek 200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rozman Bor,
Škofja Loka, Podlubnik 291, vstop 3. 10.
1996, vložek 133.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dolinar Igor, Škofja Loka,
Podlubnik 224, vstop 3. 10. 1996, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bratuž Maja, Škofja Loka, Podlubnik 3, vs-
top 3. 10. 1996, vložek 56.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bratuž Borut, Škofja
Loka, Podlubnik 3, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 42.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bratuž Marija, Škofja Loka, Podlubnik 3,
vstop 3. 10. 1996, vložek 155.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pokorn Peter,
Škofja Loka, Potočnikova 6, vstop 3. 10.
1996, vložek 134.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kovač Erika, Škofja Loka,
Grenc 5, vstop 3. 10. 1996, vložek
122.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rozman Marija, Škofja Loka, Podlubnik
291, vstop 3. 10. 1996, vložek 11.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovač Sašo,
Škofja Loka, Grenc 5, vstop 3. 10. 1996,
vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Peter, razrešen 3. 10. 1996
in imenovan za začasnega direktorja, ki vodi
družbo samostojno in na lastno odgovornost.

Člani nadzornega sveta: Kovač Bojan,
Teržan Tina in Breskvar Matjaž, vsi vstopili
3. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninkega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za
prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
00932/00899-1997/GV z dne 2. 4. 1997.

Rg-111438

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00901 z dne 23. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06020/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitv družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199145
Firma: KOBRAM, mizarstvo, gradbe-

ništvo, trgovina, turizem, gostinstvo, pre-
vozi, storitve, d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: KOBRAM, d.o.o., Je-
senice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-
zarjev 8

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Branc Drago, Rateče, Ra-

teče 49, vstop 12. 6. 1997, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobal Anton, Žirovnica, Selo pri Žirovnici
16a, vstop 12. 6. 1997, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Branc Si-
birtseva Marina, Pavlodar, vstop 12. 6.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Branc Drago, imenovan 12. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-

pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč.

Rg-111440
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00983 z dne 22. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HOTEL RIBNO, turizem,
d.d., Bled, sedež: Izletniška 44, 4260
Bled, pod vložno št. 1/02782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5543789000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Gunčar Barbara, razrešena 30. 9.
1996; direktorica Česen Zvezdana, Men-
geš, Mlakarjeva 59, imenovana 19. 3.
1997, pri sklepanju pravnih poslov, katerih
vrednost presega 100.000 DEM tolarske
protivrednosti in pri sklepanju pogodb o ods-
vojitvi in nakupu nepremičnin, je potrebno
soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Jarc Brigita,
predsednica, Krašovec Vitomir in Mahnič
Bosir, namestnik predsednice, vsi vstopili
10. 10. 1996.

Rg-111441
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00869 z dne 21. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SABEX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež:
Tomšičeva 54, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04928/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, po-
slovnega deleža ter oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5789770
Ustanovitelj: Berlisk Andraž, izstop

30. 4. 1995; Samardžija Dragan, Jeseni-
ce, Stražišarjeva 27, vstop 21. 3. 1993,
vložek 1,610.300 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
lisk Andraž, razrešen 30. 4. 1995 kot na-
mestnik direktorja.

Rg-111443
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00433 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa BOKAL, d.o.o., trgovina,
proizvodnja, storitve, Škofja Loka, sedež:
Poljanska c. 41, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/04083/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5703301
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Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Rg-111444
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00661 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KLARA, podjetje za pro-
izvodnjo, kooperacijo in trgovino, Sred-
nja vas 23, Poljane, sedež: Srednja vas
23, 4223 Poljane, pod vložno št.
1/00928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, povišanje
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5371988
Firma: KLARA, podjetje za proizvod-

njo, kooperacijo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Pisk Marija, Poljane,

Srednja vas 23, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov.

Rg-111445
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00772 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MAGNETIK, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Blejska Dobrava, sedež:
Blejska Dobrava 25, 4273 Blejska Do-
brava, pod vložno št. 1/00854/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5330661
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2420 Proizvodnja razkužil, pe-
sticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
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nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Rg-111446
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00782 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa R – NEŽA, trgovina na
drobno in debelo, d.o.o., Kranj, sedež:
Gregorčičeva 8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660939
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:

1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5272 Popra-

vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-111447
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00030 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa CARNEOLA, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Bled, sedež: Sebenjska 8, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/04563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5766575
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Kunstelj Tomaž in Kunstelj

Miha, oba z Bleda, Sebenjska 8, vstopila
5. 3. 1993, vložila po 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-

lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-111450
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00971 z dne 16. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06018/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jejno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197843
Firma: NOVI CENTER BRDO, sklad za

razvoj managementa, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVI CENTER BRDO,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Brdo pri Kranju,

Predoslje 39
Osnovni kapital: 167,882.833 SIT
Ustanovitelji: Občina Bled, Bled, Cesta

svobode 13, vstop 10. 6. 1997. vložek
26,882,833 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo me-
sto, Šmarješka cesta 6, vstop 10. 6. 1997
18,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, Ljubljana, Verovškova ulica 57,
vstop 10. 6. 1997, vložek 18,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MOBITEL, te-
lekomunikacijske storitve, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, vstop 10. 6. 1997, vložek
13,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; PROBANKA, d.d., Maribor, Gospo-
ska ulica 23, vstop 10. 6. 1997, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; AERODROM LJUBLJANA, d.d., Br-
nik, Zgornji Brnik 130a, vstop 10. 6. 1997,
vložek 9,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; HERMES SOFTLAB, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, vstop
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10. 6. 1997, vložek 9,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; INTEREUROPA,
mednarodna špedicija, transport in pomor-
ska agencija, d.d., Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, vstop 10. 6. 1997, vložek 9,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; LUKA KO-
PER, prekladanje, skladiščenje in druge pri-
staniške storitve, d.d., Koper, Vojkovo na-
brežje 38, vstop 10. 6. 1997, vložek
9,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; MERKUR, trgovina in storitve, d.d.,
Kranj, Koroška cesta 1, vstop 10. 6. 1997,
vložek 9,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; PETROL, Slovenska naftna druž-
ba, d.d.,Ljubljana, Dunajska cesta 50, vs-
top 10. 6. 1997, vložek 9,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SKB BANKA,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, vstop 10. 6.
1997, vložek 9,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vstop 10. 6.
1997, vložek 9,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
Ljubljana, Cigaletova ulica 15, vstop 10. 6.
1997, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ROTOMATIKA, d.o.o., indu-
strija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija,
Spodnja Kanomlja 23, vstop 10. 6. 1997,
vložek 4,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Purg Danica, Kranj, Na griču 9, imenovana
11. 6. 1997, kot poslovodkinja direktorica,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kraljič Peter,
Lah Marija, Abell Derek in Pajenk Romana,
vsi vstopili 10. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatko-
vnimi bazami; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-111451
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00679 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa BNB, proizvodnja in trgovi-
na, Zgornja Gorje, d.o.o., sedež: Poljšica
37, 4247 Zgornje Gornje, pod vložno št.
1/05939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

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

Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: BNB, Bled, d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Koritenska 31.

Rg-111452
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00650 z dne 7. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PROMEX, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Je-
senice, sedež: Titova 52, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/03851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5653878

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Črv Marija, razrešena 28. 2. 1997;
direktorica Pecko Andreja, Mozirje, Cesta
na Rožnik 18, imenovana 4. 10. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-111455
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01057 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ERC, elektronsko računal-
niški center, ŽELEZARNA Jesenice, Pod-
jetje za informacijski inženiring, d.o.o.,
sedež: C. železarjev 8, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/04167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in odsvojitev poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5688388
Ustanovitelj: Železarna Jesenice, d.o.o.,

izstop 31. 5. 1995; Slovenske Železarne,
d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 31. 5.
1995, vložek 75,605.719 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-111457
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01114 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GLASBENI ATELJE, pod-
jetje za notranjo in zunanjo trgovino, po-
sredovanje, svetovanje, komisijske in za-
stopniške posle, d.o.o., Kranj, sedež: Bri-
tof 196, 64000 Kranj, pod vložno št.
1/01139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5359252
Sedež: 4000 Kranj, Britof 196
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:

2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;

5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.
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Rg-111458

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00968 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ARCUS, projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., Kranj, sedež: Cesta
1. maja 25, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03276/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595452
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-

delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-111459
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01078 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa JEKLO IMPORT-EXPORT,
d.o.o., Radovljica, sedež: Cesta na Je-
zerca 8, 64240 Radovljica, pod vložno
št. 1/02699/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5534135
Sedež: 4240 Radovljica, Cesta na Je-

zerca 8
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-

govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
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na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111460
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02843 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa CC CONSULTING CEN-
TER, svetovalni center na področju izo-
braževanja in svetovanja za otroke in
odrasle, Kranj, d.o.o., sedež: Trubarjev
trg 9, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01389/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo zastopnika, ustanoviteljev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400643
Firma: CC CONSULTING CENTER,

DVA DRUŽBENIKA, BITENC, svetovanje,
proizvodnja, storitve, d.n.o., Kranj

Skrajšana firma: CC CONSULTING
CENTER, BITENC, DVA DRUŽBENIKA,
d.n.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bitenc Vladimir H., Kranj,
Trubarjev trg 9, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 1. 7. 1994, vložek 1.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Hafner Marija, izstop 1. 7. 1994; Mrak An-
drej, izstop 1. 7. 1994; Bitenc Robert,
Kranj, Trubarjev trg 9, vstop 1. 7. 1994,
vložek 1.500 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bitenc Vladimir H., razrešen 1. 7.
1994 in imenovan za družbenika; družbe-
nik, Bitenc Robert, imenovan 1. 7. 1994;
družbenik Mrak Andrej, razrešen 1. 7.
1994; družbenica Hafner Marija, razrešena
1. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz

papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111461
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00493 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa LOŠKA SMOJKA, trgovina
in turizem, Škofja Loka, d.o.o., sedež:
Novi svet 17, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02457/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje družbe
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme in skraj-
šane firme, družbenika, odgovornosti druž-
benika, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5666406
Firma: AJDINOSKI ECONOCOM, druž-

ba za trgovino in gradbeništvo, k.d.
Skrajšana firma: AJDINOSKI ECONO-

COM, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Gorjanc Marija, Škofja Lo-

ka, Novi svet 17, vstop 12. 6. 1991, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Aj-
dinoski Liman, Ohrid, Makedonija, Vasil Ste-
foski 32, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d.
13. 6. 1996, vložek 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Gorjanc Marija, imenovana 13. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-

tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-111465
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00553 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa T & J – HLADNIK IN OSTA-
LI, uvoz, prodaja, zastopstvo in turizem,
d.n.o., sedež: Kališka 22, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, razširitev dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400198
Firma: DAATH – HLADNIK IN OSTALI,

uvoz, prodaja, zastopstvo in turizem,
d.n.o.

Skrajšana firma: DAATH – HLADNIK IN
OSTALI, d.n.o.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-111466
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00483 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ART INTERIER, podjetje za
notranjo opremo, d.o.o., Kranj, sedež:
Smledniška 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5483042
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:

3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
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kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-111467
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00793 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/06015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195484
Firma: RAKOVEC IN SIN, svetovanje,

trgovina in izobraževanje, d.n.o., Škofja
Loka

Skrajšana firma: RAKOVEC IN SIN,
d.n.o., Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara Lo-
ka 134

Ustanovitelja: Rakovec Anton in Rako-
vec Uroš, oba iz Škofje Loke, Stara Loka
134, vstopila 22. 5. 1997, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ra-
kovec Anton, imenovan 22. 5. 1997, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Rakovec Uroš, imenovan 22. 5. 1997, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-112040
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00785 z dne 17. 7. 1997 pri
subjektu vpisa SAMBOLEC, d.o.o., pod-
jetje za gostinsko in turistično dejavnost,
Jesenice, sedež: Gregorčičeva 2, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04634/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5755891
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi

izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Rg-112041
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00862 z dne 22. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PROMPT, podjetje za in-
formacijski in računalniški inženiring ter
trženje, Žirovnica, d.o.o., sedež: Breg
146, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/01466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5409250
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1997:

60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev.

Rg-112042
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00861 z dne 23. 7. 1997 pri
subjektu vpisa B & B, podjetje za storitve
v cestnem prometu, d.o.o., Kranj, sedež:
Ručigajeva 13, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00989/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5351600
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-

ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-112043
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01436 z dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GTS, gostinstvo, turizem
in storitve, d.o.o., Tržič, sedež: Podlju-
belj 262, 64290 Tržič, pod vložno št.
1/05451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, sedeža
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5851963
Sedež: 4290 Tržič, Podljubelj 263
Ustanoviteljica: Govekar Darja, izstop

14. 11. 1995; Govekar Natalija, Tržič, Po-
dljubelj 263, vstop 14. 11. 1995, vložek
1,237.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Govekar Darja, razrešena 14. 11.
1995; Švab Igor, Tržič, Bistrica 23, razre-
šen 14. 11. 1995 kot namestnik direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; Govekar Natalija, imenovana
14. 11. 1995, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-112112
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01119 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa LOKATRADE ŠKOFJA
LOKA, ekonomsko komercialno sveto-
vanje in trgovina na drobno in debelo z
mešanim blagom, d.o.o., sedež: Tavčar-
jeva 6, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5318378
Osnovni kapital: 3,872.000 SIT
Ustanoviteljica: Štajer Marija, Škofja Lo-

ka, Tavčarjeva 6, vstop 12. 12. 1989, vlo-
žek 3,872.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-112119
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01182 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TELEFON TRADE, Kranj,
d.o.o., trgovina-servis, sedež: Oprešni-
kova 88, 64000 Kranj, pod vložno št.
1/02632/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo usta-
noviteljev in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje ter spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5529778
Sedež: 4000 Kranj, Staneta Žagar-

ja 27a
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Ustanoviteljica: Kne Tomaž, izstop 18. 4.
1994; Kne Barbara, Kranj, Oprešnikova 88,
vstop 18. 4. 1995, vložek 1,643.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kne Jana, Kranj, Oprešnikova 88,
razrešena 18. 4. 1995 in imenovana za pro-
kuristko; direktor Kne Tomaž, Kranj, Opre-
šnikova 88, imenovan 18. 4. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-112132
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00336 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AB, trgovina in storitve,
d.o.o, Breg, sedež: Breg 76, 64274 Ži-
rovnica, pod vložno št. 1/00836/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351677
Sedež: 4274 Žirovnica, Breg 76
Osnovni kapital: 1,729.000 SIT
Ustanoviteljici: Božič Aleksandra, vložek

1,556.100 SIT in Božič Stanislava, vložek
172.900 SIT, obe iz Žirovnice, Breg 76,
vstopili 29. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-

ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
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6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eskperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-112152
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00722 z dne 21. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06031/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1193503
Firma: ACTIVE TOOLS, programska

orodja, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: ACTIVE TOOLS, Kranj,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sosič Rok, Kranj, Ručiga-

jeva 14, vstop 28. 4. 1997, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rihtar Mat-
jaž, Celje, Mariborska c. 139, vstop 28. 4.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Porenta Robert, Mavčiče,
Breg ob Savi 58, vstop 28. 4. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ACTIVE TOOLS PTY LTD, Carina, Bridge
Brideaux Solicitors, 828, vstop 28. 4.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Sosič Rok, imenovan 28. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; Rihtar Mat-
jaž, imenovan 28. 4. 1997, kot namestnik
direktorja, ki sklepa posle samostojno do
protivrednosti 5.000 DEM, sicer potrebuje
75% soglasje ostalih družbenikov, enako
velja tudi za investicije; Porenta Robert, ime-
novan 28. 4. 1997, kot namestnik direktor-
ja sklepa posle semostojno do protivredno-
sti 5.000 DEM, sicer potrebuje 75% so-
glasje ostalih družbenikov, enako velja tudi
za investicije.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana

trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eskperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
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skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-112154
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00130 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MI & NA, podjetje za sveto-
vanje in posredovanje, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Zminec 81, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5515505
Ustanovitelj: Bohinc Marija, izstop 16. 2.

1996; Bohinc Janez, Škofja Loka, Zminec
81, vstop 16. 2. 1996, vložek 1,589.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bohinc Marija, razrešena 16. 2.
1996; direktor Bohinc Janez, Imenovan
17. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112162
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00456 z dne 11. 8. 1997 pri
subjektu vpisa EDUCA, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj, sedež: Planina 3, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/04600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5744482
Firma: UČILA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: UČILA, d.o.o.
Sedež: 4294 Križe, Cesta kokrškega

odreda 24.

Rg-112182
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01133 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOOPREMA BOLTEZ, tr-
govina in storitve za avtomobile, Kranj,
k.d., sedež: Cesta Staneta Žagarja 58c,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317363
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1997:

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili.

Rg-112184
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01115 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa SANDRA, export – import,
mešana trgovska družba, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Titova 22, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04204/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje kapitala,
spremembo zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5705177
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Glaser Josef, Villach, Av-

strija, Schahtestrasse 34, vstop 17. 11.
1992, vložek 1,450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šoberl Rafael, Jesenice, Ti-
tova 22, vstop 17. 11. 1992, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Glaser Josef, razrešen 26. 5. 1994; di-
rektorica Poljšak Medja Ines, Blejska Dobra-
va, Lipce 7b, imenovana 26. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev, za sklepanje poslov,
katerih vrednost je več kot 100.000 SIT, po-
trebuje soglasje večinskega družbenika.

Rg-112186
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01117 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MAGELAN SARIČ &
VREČEK, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.n.o., Kranj, sedež: Glavni trg 17,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05867/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5970270
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

LJUBLJANA

Rg-38804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01404 z dne 2. 4. 1996 pod vložno št.
1/27680/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936837
Firma: BIRO ZLATOPER IN PARTNER,

d.n.o., Vodenje poslovnih knjig in sveto-
vanje v gostinstvu, Zaloška 69, 1000
Ljubljana

Skrajšana firma: BIRO ZLATOPER IN
PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljici: Zlatoper Petra, Celje,

Opekarniška 12e, vložila 9.000 SIT in Ja-
kovljević Tina, Celje, Ul. Frankolovskih žr-
tev 5a, vložila 1.000 SIT, vstopili 14. 3.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zlatoper Petra, imenovana 14. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 551 De-
javnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-42716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04071 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa IZVORI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Šmartinska 28, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23424/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769361
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdogan Aliji in Kamberi

Adis, oba iz Gostivarja, Makedonija, Dolna
Bajnica, vstopila 30. 4. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Šabani Sami, Ljubljana, Završje št. 2,
Podmolnik, imenovan 30. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20124 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SECCOM, trgovina inženiring in
razvoj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Podjun-
ska 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12946/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5512000
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
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Ustanovitelj: Završnik Drago, Ljubljana,
Hudovernikova 4, vstop 29. 7. 1991, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno
s farmecevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11430 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SKATEX, podjetje za trgovino, sve-
tovanje ter izvoz in uvoz, d.o.o., Marin-
kov trg 14, Ljubljana, sedež: Leninov trg
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5524512
Firma: SKATEX, podjetje za trgovino,

svetovanje ter izvoz in uvoz, d.o.o., Blat-
nica 1a, Trzin

Skrajšana firma: SKATEX, d.o.o., Trzin
Sedež: 1234 Mengeš, Blatnica 1a,

Trzin
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Osnovni kapital: 1,805.000 SIT
Ustanovitelja: Skrbinšek Jernej, izstop

10. 5. 1994; Skrbinšek Stajka, Ljubljana,
Leninov trg 14, vstop 10. 5. 1994, vložek
1,805.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skrbinšek Jernej, razrešen 9. 5.
1994; direktorica Skrbinšek Stajka, imeno-
vana 9. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: Oprav-
ljanje komericialnih storitev (posredovanje)
za doseganje funkcije prometa blaga in sto-
ritev; Zastopanje podjetij in drugih pravnih
oseb na področju prometa, blaga in stori-
tev; Trgovina z neživilskimi proizvodi in iz-
delki iz krzna, vrvarski izdelki in iz konoplje
in jute; Obutev in potrebščine; Gumjasti iz-
delki, izdelki iz kavčuka in plastičnih mas;
Usnje, sedlarski in jermenarski izdelki ter
potrebščine; Surove kože, volna in krzno;
Kovinski in železarski izdelki; Valjani in vle-
čeni izdelki, črna in barvasta metalurgija;
Električni in elektronski aparati, radijski in
televizijski sprejemniki, stroji, deli in po-
trebščine; Elektrotehnični stroji, naprave,
oprema in elektrotehnični material ter svetil-
na telesa; Gradbeni, sanitarni, instalacijski
in ogrevalni material; Pohištvo; Keramika,
steklo in porcelan ter plastični izdelki za
gospodinjstvo in druge potrebe; Kemični iz-
delki, barve, laki in potrebščine; Knjige in
muzikalije; Papir, šolski in pisarniški mate-
rial, oprema in potrebščine; Drogerijsko bla-
go; Fotografski in kinematografski aparati,
instrumenti in aparati za potrebe izobraže-
vanja, znanstvenega raziskovanja in za po-
klicno uporabo; Galanterija, bižuterija, ba-
zarsko blago ter igrače; Parfumerijsko ter
kozmetično blago; Ure in izdelki iz plemeni-
tih kovin; Izdelki za šport, lov, ribolov in
kampiranje; Izdelki, oprema in potrebščine,
namenjeni za osebno varstvo ter splošno
ljudsko obrambo; Kmetijski stroji in orodja,
umetna gnojila, semena, sadilni material in
sredstva za zaščito rastlin in živine; Izdelki
domače in umetne obrti; Starine in umetni-
ne; Motorna vozila, deli in pribor, sekundar-
ne surovine; Tehnična oprema in rezervni
deli, orodja in potrebščine, reprodukcijski
in potrošni material za oskrbovanje proizvod-
nje, obrti, infrastrukturnih in storitvenih de-
javnosti; Marketing; Storitve raziskovanja tr-
ga, ekonomska propaganda in reklama; Fi-
nančni inženiring; Organizacija in posredo-
vanje pri finančnih poslih za razne subjekte
(pravne in fizične osebe); Ekonomske orga-
nizacijske in tehnološke storitve; Konsultant-
ske storitve s področja produktivnosti dela,
tehnologije organizacijske ekonomije, s pri-
pravo in izdelavo studij, načrtov, projektov
in podobno; Računovodske in knjigovod-
ske storitve ter obdelava podatkov; Obra-
čunske, računovodske in knjigovodske ter
druge podobne storitve, ročna, strojna in
avtomatska obdelava podatkov in podobno;
Drugo izobraževanje; Posredovanje, komi-
sijski posli, nakup in prodaja nepremičnin;
Oddajanje nepremičnin v najem; Projektira-
nje in sorodne tehnične dejavnosti.

Rg-46727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/05015 z dne 11. 10. 1996 pod vložno
št. 1/28487/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966736
Firma: GFI, globalni finančni inženi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: Vizzini Giuseppe, Benetke,

Cannaregio 2177, vložil 90.000 SIT; Nise-
teo Marco, Trst, Salita Promontorio 11, vlo-
žil 180.000 SIT; Baucer Luca, Trst, Via dei
Berlam 5, vložil 180.000 SIT, in Poberezh-
naya Irina, Mariupol, Literaturnaja 40, vloži-
la 1,350.000 SIT, vstopili 12. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Poberezhnaya Irina, ki zastopa
družbo brez omejitev, ter prokurista Zrnec
Milena, Ljubljana, Dolenjska cesta 159, in
Vizzini Giuseppe, Benetke, Cannaregio
2177, imenovani 12. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-46733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05063 z dne 16. 10. 1996 pod vložno
št. 1/28502/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966841
Firma: KOAL ALEŠKO & CO, posredo-

vanje v prometu z nepremičninami in
druge storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: KOAL ALEŠKO & CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28
Ustanoviteljici: Aleško Ida in Aleško

Adriana, obe z Vira, Zoisova ul. 30/a, vsto-
pili 2. 10. 1996, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Aleško Ida, imenovana 2. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-46777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/02612 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa PLUTOS, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 30, se-
dež: Ulica bratov Učakar 30, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22662/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskaditev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5738539
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obu-
tve; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kar-
tona; 221 Založništvo; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja ste-
kla in steklenih izdelkov; 271 Proizvodnja
železa, ferozlitin po standardih ECSC; 361
Proizvodnja pohištva; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-

nje; 633 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 921 Filmska in videodejavnost; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 950
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-46839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02888 z dne 27. 6. 1996 pod vložno
št. 1/28084/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950783
Firma: KUHELJ & COMPANY, d.n.o.,

gostinstvo, gradbeništvo, trgovina
Skrajšana firma: KUHELJ & COMPANY,

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

odgovornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Ulica Ane Zi-

herlove 8
Ustanovitelja: Brudar Magdalena, Ljub-

ljana, Šišenska cesta 2, in Kuhelj Milan,
Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove 8, vstopila
10. 6. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Brudar Magdalena in direktor Kuhelj
Milan, imenovana 10. 6. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vododvodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
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vanje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-46892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04708 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SIGMA, podjetje za izvajanje cest-
ne signalizacije in vzdrževanje, Trzin,
d.o.o., sedež: Jemčeva 21b, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/11655/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5472571
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Kruljec Jakobu, ki je bil razrešen
1. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in

sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-46897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04713 z dne 1. 10. 1996 pod vložno
št. 1/28410/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971705
Firma: AVBELJ & AVBELJ, podjetje za

storitve in posredovanje, d.n.o., Ljublja-
na-Črnuče

Skrajšana firma: AVBELJ & AVBELJ,
d.n.o., Ljubljana-Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Cesta
24. junija 42

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Avbelj Anton ml. in Avbelj

Anton, oba iz Ljubljane Črnuče, Cesta
24. junija 42, vstopila 5. 9. 1996, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Avbelj Anton ml., ki zastopa družbo
brez omejitev in zastopnik Avbelj Anton, ki
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 5. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-



Stran 1712 / Št. 16 / 3. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-46945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02827 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa INTERTEH Domžale, trgovina in sto-
ritve, Studenec 14, Dob, d.o.o., sedež:
Studenec 14, 1233 Dob, pod vložno št.
1/05339/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338352
Firma: INTERTEH, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: INTERTEH, d.o.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Robova cesta 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Gotovnik Anemarie, in

Lomschek Johan, izstopila 16. 1. 1996;
Jančar Marjan, izstopil 14. 3. 1996; Oblak
Leopold, Horjul, Šentjošt 51, vstopil 18. 12.
1989, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jančar Marjan, razrešen 27. 3. 1996;
direktor Oblak Leopold, imenovan 27. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin, splošna meha-
nična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno

z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 922 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti.

Rg-47020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04755 z dne 3. 10. 1996, pod vložno
št. 1/28424/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971772
Firma: KOREN & CO, gostinstvo,

d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KOREN & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. II/35
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Koren Cirila in Koren An-

ton, oba iz Ljubljane, Rožna dolina c. II/35,
vstopila 6. 9. 1996, vložila po 100.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koren Anton, ki zastopa družbo brez
omejitev in zastopnica Koren Cirila, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot pomočnica
direktorja, imenovana 6. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-47023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04773 z dne 27. 9. 1996 pod vložno
št. 1/28400/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971853
Firma: MISCH, OBLAK IN SCHWARZ,

storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: MISCH, OBLAK IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jenkova 10
Ustanovitelja: Oblak Mitja, Ljubljana,

Sketova 9, in Schwarz Branka, Ljubljana,

Erjavčeva 25, vstopila 17. 9. 1996, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Mitja, imenovan 17. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01898 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu
vpisa PROFIL INTERNATIONAL, podjetje
za poslovne storitve, Linhartova 3, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Linhartova 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24196/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5957303
Ustanovitelja: Milošev-Tuševljak Smilja-

na, izstopila 16. 2. 1995, Serdarušić Kreši-
mir, Zagreb, Lastovska 6, vložil 18.000 SIT
in Žderić Daniel, Zagreb, Vrbaničeva 7, vlo-
žil 82.000 SIT, vstopila 10. 12. 1993, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-47240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02623 z dne 30. 8. 1996 pri subjektu
vpisa SWAN-LINE, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
storitve in zunanjo trgovino ter zastopa-
nje..., Ljubljana, sedež: Igriška 6 - 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22159/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5759579
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bajrović Bahtijar, Bled, Mladinska c.
13b, imenovan 25. 4. 1995, zastopa in
predstavlja družbo neomejeno, omejeno z
drugim direktorjem pa pri podpisovanju do-
kumentov, ki jih morata podpisati oba hkra-
ti, v nasprotnem primeru bo dokument brez
podpisov neveljaven.

Rg-47307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03981 z dne 26. 8. 1996 pod vložno
št. 1/28273/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5958407
Firma: AVTO SET, servis in trgovina,

d.o.o., Domžale, Dragomelj 26
Skrajšana firma: AVTO SET, d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Dragomelj 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Setnikar Vincencij, Dom-

žale, Dragomelj 26, in Setnikar Marija, Ljub-
ljana, Slape 72, vstopila 22. 7. 1996, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Setnikar Tomaž in zastopnik Setnikar
Vincencij, oba iz Domžal, Dragomelj 26 ter
zastopnica Setnikar Marija, Ljubljana, Slape
72, imenovani 22. 7. 1996, zastopajo druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50102 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-47316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04031 z dne 3. 9. 1996 pri subjektu
vpisa EURORENT, rent-a-car in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, sedež: Le-
tališka 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5873215
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Žirovnik Valentina, Ljubljana, Bro-
darjev trg 2, imenovana 27. 6. 1996.

Rg-47336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04069 z dne 2. 9. 1996 pod vložno št.
1/28297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959438
Firma: NUHANOVIĆ & CO, družba za

zaključna dela v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana firma: NUHANOVIĆ & CO,

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

odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Črtomirova 28
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Nuhanović Ale, Cazin, Ča-

jiči 101, in Muharemagić Senad, Ljubljana,
Črtomirova ulica 23, vstopila 2. 8. 1996,
vložila po 2.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nuhanović Ale, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Muharemagić Se-
nad, imenovana 2. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-47538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03244 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TGO, transport & gostinstvo, d.o.o.,
Turje 9a, Dol pri Hrastniku, sedež: Turje
9a, 1431 Dol pri Hrastniku, pod vložno
št. 1/18779/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, sprememba osnovnega
kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660432
Osnovni kapital: 2,219.475,20 SIT
Ustanovitelja: Železnik Ladislav in Želez-

nik Cvetka, oba iz Dola pri Hrastniku, Turje
9a, vstopila 19. 6. 1992, vložila po
1,109.737,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Železnik Cvetka, ki od 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izsposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-47585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19481 z dne 22. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa VERTIGO, podjetje za trgovi-
no, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stanežiče 40e, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18638/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremem-
bo firme, dejavnosti in pooblaščenca s te-
mile podatki:

Matična št.: 5672309
Firma: VERTIGO, podjetje za svetova-

nje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Murn Marjan, Ljubljana, Sta-

nežiče 40e, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,546.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kosmač Renata, Ljubljana, Stane-
žiče 40e, imenovana 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1996: 511
Posredništvo; 747 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-47586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19482 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LOJDING, specializirano podjetje
za zavarovalne posle, d.o.o., Ljubljana,
Štihova 20, sedež: Štihova 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13460/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5555019
Osnovni kapital: 1,819.284 SIT
Ustanovitelj: Čorokalo Goran, Ljubljana,

Štihova 20, vstop 20. 9. 1991, vložek
1,819.284 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladistev se ne opravi, ker ima že
registrirano dejavnost, za katero ni predložil
dovoljenja.

Rg-47639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02696 z dne 9. 7. 1996 pod vložno št.
1/28132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950384
Firma: GLOBCO, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Na Čerenu 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Pelc Bogdan, Medvode, Na
Čerenu 6, vstop 30. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin, splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-47657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03109 z dne 17. 7. 1996 pod vložno
št. 1/28186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952301
Firma: SIRIUS MARKETING, medna-

rodna trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: SIRIUS MARKETING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Autocommerce, zunanja in

notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d.,
Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 30. 5. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Štrukelj Jožef, Ljubljana, Rimska 16,
imenovan 30. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
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pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-47698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00686 z dne 20. 5. 1996 pod vložno
št. 1/08057/03 vpisalo v sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5393663004
Firma: JESIH & ŠUBIC, d.o.o., Ljublja-

na, Veleprodaja, Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
Ustanovitelj: Jesih & Šubic, d.o.o., Ljub-

ljana, Dunajska 106, vstop 23. 5. 1994,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šubic Janez, Sečovlje, Dragonja 49,
imenovan 23. 5. 1994, zastopa podružni-
co brez omejitev kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-47724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00787 z dne 30. 10. 1996 pod vložno
št. 1/28559/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893887
Firma: OMEGA - CONSULTING - M,

družba za marketing, d.o.o., Ljubljana,
Tavčarjeva 2

Skrajšana firma: OMEGA - CONSUL-
TING - M, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 2
Osnovni kapital: 1,799.483,20 SIT
Ustanovitelj: Valentinovič Mitrofanov

Aleksej, Moskva, Slavjanskij bulvar, dom
1kv. 115, vstop 30. 11. 1994, vložek
1,799.483,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Teger Tomaž, Ljubljana, Ziherlova uli-
ca 4, imenovan 30. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05292 z dne 30. 10. 1996 pod vložno
št. 1/28557/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, ustanoviteljev in deležev, uskladitev de-
javnosti in prenos iz OS Nova Gorica s temi-
le podatki:

Matična št.: 5588316
Firma: TEHART, podjetje za oblikova-

nje, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 3
Osnovni kapital: 1,926.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Turk Nataša, izstop

20. 10. 1995; Predrag Ljubotina, Ajdovšči-
na, Ob Hublju 8, vstop 6. 10. 1992, vložek
1,926.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Predrag Ljubotina, imenovan 6. 10.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
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na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri OS v Novi Gorici pod vložno št.
1/2242/00 s firmo: TEHART, podjetje za
oblikovanje, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Vipava, Bevkova 3.

Rg-47764

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03271 z dne 19. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa METRA INŽENIRING, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo mikroračunalniških
merilnih sistemov, Ljubljana, Strojeva 7,
sedež: Strojeva 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5376742
Ustanovitelji: Rogelj Mitja, Ljubljana,

Strojeva 7, vstop 1. 3. 1990, vložek
407.395,50 SIT; Rogelj Tomislav, Ljublja-
na, Strojeva 7, vstop 1. 3. 1990, vložek
407.395,50 SIT; Cevc Luka, Ljubljana, Zla-
tek 61, vstop 27. 5. 1994, vložek
203.696,75 SIT; in Albreht Bojan, Ljublja-
na, Brilejeva 19, vstop 18. 10. 1995, vlo-
žek 501.641,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1996: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3350 Proizvodnja ur; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na

drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 16 / 3. 3. 1998 / Stran 1717

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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 stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dručju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8021 Srednješolsko splošno
izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklic-
no in stokovno izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov

in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-47773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04314 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa PRIJO MIX, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, marketing, obrtne storitve in zuna-
njo trgovino, Ljubljana, sedež: Zalazni-
kova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5715482
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Jože in Hribar Pri-

mož, oba iz Ljubljane, Zalaznikova 5, vsto-
pila 28. 12. 1992, vložila po 810.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18928 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SAZ, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Domžale, sedež: Pot za Bistrico 19,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/08040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo kapitala, dejav-
nosti, firme in skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5402778
Firma: SAZ, inženiring in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: SAZ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,506.900 SIT
Ustanovitelja: Zidar Miroslav, Domžale,

Pot za Bistrico 19, vložil 1,505.500 SIT, in
Zidar Marjanca, Ljubljana, Marušičeva 11,
vložila 1.400 SIT, vstopila 22. 6. 1990, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 4531 Električne inštalacije; 4532

Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje.

Rg-47939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18205 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ERAZEM, podjetje za turizem, po-
sredovanje in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Bratovševa ploščad 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11115/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5462894
Firma: EMPIREIA, finančni in arhitek-

turni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: EMPIREIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,595.550 SIT
Ustanoviteljica: Petrič Mojca, Ljubljana,

Bratovševa pl. 32, vstop 12. 2. 1990, vlo-
žek 1,595.550 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4531 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznvorstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
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mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19606 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa A.I. & F., d.o.o., podjetje za marke-
ting, trgovino in proizvodnjo, Ljubljana,
C. Andreja Bitenca 68, sedež: Cesta An-
dreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21113/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5824770
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Ivanuša Aleš, vložil

800.000 SIT, Ivanuša Franc in Ivanuša
Nevenka, vložila po 400.000 SIT, vsi iz Ljub-
ljane, Šarhova 28, vstopili 26. 12. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-47980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19662 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa CH & E, trgovina, Smlednik, d.o.o.,
sedež: Smlednik 5b, 1216 Smlednik,
pod vložno št. 1/22926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
novitelja in osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5784573
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelja: Hoefler Cirila, vstopila

19. 3. 1993, in Hoefler Edvard, vstopil
22. 4. 1994, oba iz Smlednika, Smlednik
5b, vložila po 790.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje

in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-47982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19672 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KOZMEDENT, podjetje za medicin-
sko in kozmetično opremo in izdelke,
consulting in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ul. bratov Jančar 25, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08525/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418518
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Skalerič Alenka, Ljublja-

na, Ul. bratov Jančar 25, vstop 20. 9. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
8042 Drugo izobraževanje; 8514 Druge
zravstvene dejavnosti; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-47997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20077 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ŠAR, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Hradeckega 84, sedež: Hradecke-
ga 84, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5759781
Osnovni kapital: 1,648.000 SIT
Ustanovitelja: Bilali Gzim, Ljubljana, Hra-

deckega 84, vstopil 15. 2. 1993, in Bilali

Zeqirajah, Ljubljana, Kristanova ulica 10,
vstopil 25. 5. 1993, vložila po 824.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01616 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VAKA, trgovina in storitve, d.o.o.,
Log 1, Hrastnik, sedež: Log 1, 1430
Hrastnik, pod vložno št. 1/09573/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5440220
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezakoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specaliziranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-

ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
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; 71402 Dejavnost videotek; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
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.

Rg-48075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02192 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO MAGA KIRKA - NOVAK IN
PARTNER, alternativna dejavnost, stori-
tve in trgovina, d.n.o., sedež: Pugljeva
27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in preoblikovanje
iz d.n.o., v d.o.o., spremembo ustanovite-
lja, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5923816
Firma: STUDIO MAGA KIRKA, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO MAGA KIR-

KA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marija, Ljubljana,

Vide Pregarc 11, vstop 24. 10. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gorščak Natalija, izstop 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko predelavo; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2441

Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
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letnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52473 Dejavnost papirnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6311 Prekladanje; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85324 Druge
socialne dejavnosti; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-48080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02307 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PII, poslovno informacijski inženi-
ring, d.o.o., Kočevje, Podgorska 49, se-
dež: Podgorska 49, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/11560/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5502128
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in

rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
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tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznvorstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 921 Filmska in videodejav-
nost; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-48092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02485 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LEATHER TEX, proizvodnja in trgo-
vina usnjene opreme, d.o.o., sedež: Trdi-
nova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27903/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5932254
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Scagnetto Ilio, San Giovanni ali Natisone,
G. Verdi 5/2, razrešen 17. 4. 1996 kot
direktor in imenovan 19. 1. 1996 za proku-
rista.

Rg-48135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02907 z dne 23. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SOLEIL, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Jamova 13, se-
dež: Jamova 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12482/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526043
Firma: SOLEIL, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 22

Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-
ga 22

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-48144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02950 z dne 11. 9. 1996 pri subjektu
vpisa BETA, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in servis birotehnične opreme,
d.o.o., Slovenska 40, Ljubljana, sedež:
Slovenska 40, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06358/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5359244
Ustanovitelj: Bekšič Nikola, izstop 1. 7.

1994; Ivanc Andrej, Ljubljana, Cerkniška
ul. 14, vstop 6. 3. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Bekšič Nikoli, ki je bil razrešen
1. 7. 1994.

Rg-48155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03061 z dne 11. 9. 1996 pod vložno
št. 1/28327/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5951135
Firma: LO.LA., trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LO.LA., d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova

ul. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Winkler Aleš, Ljubljana, Ul.

Pohorskega bataljona 213, vstop 10. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Winkler Aleš, imenovan 10. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-

sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-48157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03063 z dne 11. 9. 1996 pod vložno
št. 1/28329/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5951151
Firma: LOLA INVEST, trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LOLA INVEST, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova

ul. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Winkler Aleš, Ljubljana, Ul.

Pohorskega bataljona 213, vstop 10. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Winkler Aleš, imenovan 10. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-



Stran 1722 / Št. 16 / 3. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-48190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03852 z dne 7. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa ANONIMNOST, agencija za raz-
vijanje poslovnih in humanih odnosov,
d.o.o., Groharjeva 14, 1240 Kamnik,
sedež: Groharjeva 14, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/13361/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter preoblikova-
nje družbe iz d.o.o. v d.n.o., s temile po-
datki:

Matična št.: 5538785
Firma: ANONIMNOST KURENT &

PARTNER, agencija za razvijanje poslov-
nih in humanih odnosov, d.n.o., Kamnik

Skrajšana firma: ANONIMNOST
KURENT & PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Stepančič Tatjana, izstopi-
la 26. 6. 1996; Kurent Leon st., Ljublja-
na-Polje, Malo Trebeljevo 88, in Kurent
Leon ml., Ljubljana, Cesta II. grupe odre-
dov 51, vstopila 26. 6. 1996, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stepančič Tatjana, razrešena
26. 6. 1996; direktor Kurent Leon st., ime-
novan 26. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
85321 Dejavnost centrov za socialno delo;
85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-48208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04067 z dne 24. 9. 1996 pod vložno
št. 1/28377/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959411

Firma: NOVEAT, družba za finančni in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Popit Franc, Črnomelj, Ul.

heroja Jožeta Mihelčiča 1, vstop 3. 9.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Popit Franc, imenovan 3. 9. 1996,
zastopa družbo v pravnem prometu neome-
jeno.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo z motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskim stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
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terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Toečnje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izspo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje

in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-48218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04127 z dne 12. 8. 1996 pri subjektu
vpisa GRALANTRANS, transportno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 147, se-
dež: Zaloška 147, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27066/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in dejavnosti ter zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5924103
Firma: CALLIS, družba za gradbeni-

štvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CALLIS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vevška 52
Ustanovitelj: Grum Andrej, izstop 2. 8.

1996; Vojinović Boris, Ljubljana, Rojčeva
26, vstop 2. 8. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grum Andrej, razrešen 2. 8. 1996;
direktor Vojinović Boris, imenovan 2. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-

na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-48296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09779 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa BELISA, p.o., ročno delo, trgovi-
na, Trbovlje, Trg svobode 30, sedež: Trg
svobode 30, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/07690/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo fime in de-
javnosti ter preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5401372
Firma: BELISA, d.o.o., ročno delo, tr-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanoviteljica: Župić Slobodanka, Tr-

bovlje, Trg svobode 30, vstop 22. 6. 1990,
vložek 1,517.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 275 Livarstvo; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
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nimi bazami; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-48311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03528 z dne 13. 11. 1996 pod vložno
št. 1/28594/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952972
Firma: PLASTAL, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLASTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klevišar Darja, Ljubljana,

Brilejeva 14, vstop 21. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klevišar Darja, imenovana 21. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 273 Druga primarna predelava žele-
za, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 275 Livarstvo; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev, proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin, splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-

riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izkorišča-
nje mehanske energije, razen motorjev za
letala in motorna vozila; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 293 Proizvodnja kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-

mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z elektirčnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
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Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohi-
štvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-48328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05283 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu

vpisa GROSTIL, trgovina, d.o.o., sedež:
Gabrščkova 77, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12670/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5286298
Firma: IPKO TRADE, podjetje za med-

narodno trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: IPKO TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

ulica 60a
Ustanovitelj: Stilteks, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana, Skitek Samo, Ski-
tek Peter in Anžlovar-Skitek Tatjana, izstopi-
li 16. 10. 1996; Skitek Damjan, Ljubljana,
Komenskega ulica 20, vstopil 16. 10.
1996, vložil 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skitek Samo in zastopnika Skitek Pe-
ter in Anžlovar-Skitek Tatjana, razrešeni
16. 10. 1996; direktor Skitek Damjan, ime-
novan 16. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana 8. 11. 1996: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7482 Pakiranje.

Rg-48369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18649 z dne 10. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa PACTUM, promet z nepremični-
nami in marketing, d.o.o., Ljubljana, Mi-
klošičeva 13, sedež: Miklošičeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5641128
Firma: PACTUM, promet z nepremič-

ninami in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Vodnikova 172

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 172
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;

2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenga materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
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trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-

nomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-48422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04905 z dne 24. 10. 1996 pod vložno
št. 1/28531/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966558
Firma: AVDIĆ IN OSTALI, gradbena

dela, d.n.o.
Skrajšana firma: AVDIĆ IN OSTALI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 264
Ustanovitelja: Avdić Ilham, Sanski most,

Skucani Vakuf 196, in Šteković Milenko,
Ljubljana, Andreaševa ulica 14, vstopila
18. 9. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, poblaščeni za zastopanje: druž-
benika Avdić Ilham in Šteković Milenko, ime-
novana 18. 9. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Rg-48507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03210 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EUGEL PLUS, finance in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3, sedež:
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5699258
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1996: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi

surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
raziskovanje trga in javnega mnenja; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-48651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03598 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu
vpisa T. KNEZ, komericialni posli, zasto-
panje tujih firm in organizacijske, finanč-
ne, administrativne in tehnične stano-
vanjske storitve..., k.d., Ljubljana, sedež:
Gosposvetska 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18295/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5606799
Člani nadzornega sveta: Lapajne Aleš,

Kambič Marjan in Faganel Marjanca, vstopi-
li 8. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-48667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05060 z dne 18. 11. 1996 pod vložno
št. 1/28604/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5966817
Firma: TRAVEL HOTUJEC, turizem in

prevozi, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: TRAVEL HOTUJEC,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Križna ulica 29
Ustanovitelja: Hotujec Aleš, Ljubljana,

Križna ulica 29, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Hočevar Marija, Ljubljana, Na
griču 9, imenovana 24. 9. 1996, ki odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hotujec Aleš, imenovan 24. 9.
1996, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-48696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01911 z dne 12. 11. 1996 pod vložno
št. 1/28587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944634
Firma: ALMIS, modno oblikovanje in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mislej Alja, Ljubljana,

Jesihov štradon 50, vstop 3. 4. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mislej Alja, imenovana 3. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-48706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04780 z dne 23. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa KORELAT, avtošola in druge sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Taborska 10a, se-
dež: Taborska 10a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27964/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5945186
Firma: KORELAT, avtošola in druge

storitve, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 90
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 90.

Rg-48728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02403 z dne 24. 9. 1996 pod vložno
št. 1/28375/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950058
Firma: EVROAZIJA, trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: EVROAZIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Žaucarjeva 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dreu Mojca in Jerovšek

Aljoša, oba iz Medvod, Verje 31a, vstopila
26. 4. 1996, vložila po 750.000 SIT, odg-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Dreu Mojca, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Jerovšek Aljoša,
imenovana 26. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami 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;
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; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 553 Gostinske
storitve prehrane; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-48764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04907 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa TABB, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Blatnica 12, Trzin, Mengeš, sedež: Blat-
nica 12, Trzin 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/13753/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 2258/96 -
zaradi imena firme s temile podatki:

Matična št.: 5917816
Firma: TABB, trgovina, izvoz-uvoz,

d.o.o., Blatnica 12, Trzin, Mengeš
Skrajšana firma: TABB, d.o.o., Trzin,

Mengeš.

Rg-48756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02841 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa DOMOVET RAKULJIČ-ZELOV in
drugi, svetovanje, storitve in razvoj,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Prijateljeva 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Firma: DOMOVET RAKULJIČ-ZELOV in
drugi, svetovanje, storitve in razvoj,
d.n.o., Prijateljeva 5, Ljubljana

Skrajšana firma: DOMOVET
RAKULJIČ-ZELOV in drugi, d.n.o.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 852
Veterinarstvo; 8520 Veterinarstvo.

Rg-48799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/03675 z dne 5. 1. 1996 pod vložno št.
1/27218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5910536
Firma: TEGA INVEST, družba za trgo-

vino in gradbeništvo, d.d., Ljubljana, No-
vakova 5

Skrajšana firma: TEGA INVEST, d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Novakova 5
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidaršič Janez, Šmarje

Sap, Mali vrh pri Šmarju 91, vložil
1,568.000 SIT; Stanič Katja, Ljubljana, Ger-
bičeva 22, vložila 308.000 SIT; Smolič An-
dreja, Grosuplje, Stritarjeva 3, vložila
300.000 SIT; Omerzel Irena, Golnik 67,
vložila 544.000 SIT; Pučnik Nela, Ljublja-
na, Šišenska cesta 29, vložila 480.000 SIT,
vstopili 30. 5. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Janez, imenovan 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bukovec An-
drej, Škerjanec Tomaž in Petek-Tepina
Damjana, vstopili 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredni-
štvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
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na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki, in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17866 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu

vpisa O’PARA, podjetje za trgovino, inženi-
ring, zastopstva in storitve, družba z ome-
jeno odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Li-
vada 1a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11304/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo firme, ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485533
Firma: O’PARA, merilna oprema,

d.o.o., Livada 1a
Osnovni kapital: 2,140.000 SIT
Ustanovitelja: Opara Roman, izstopil

22. 12. 1994; Opara Uroš, vstopil 10. 1.
1991, vložil 980.000 SIT, in Opara Mirko,
vstopil 22. 12. 1994, vložil 1,160.000 SIT,
oba iz Ljubljane, Livada 1a, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Opara Roman, razrešen 22. 12.
1994; direktor Opara Uroš, imenovan
10. 1. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
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ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-48992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03787 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATOR - CIBES, servis elek-
tronike, d.o.o., sedež: Rojčeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02770/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5003342
Ustanovitelj: Mercator - Optima, inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana, izstop 15. 7. 1996;
Selektron, trgovsko in servisno podjetje,
d.o.o., Vrhnika, Rožna ulica 10, vstop
15. 7. 1996, vložek 23,379.820 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.
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