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Sodni register

KRŠKO

Rg-108438
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00093 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/03856/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1126199
Firma: AVTO KRKA, trgovina, servis,

zastopstvo, d.o.o., Pišece
Skrajšana firma: AVTO KRKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8255 Pišece, Pišece 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Verstovšek Jože, Pišece,

Pavlova vas 44, vstop 13. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verstovšek Jože, imenovan 13. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja – direktor.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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, mlečnii izdelki, jajci, je-

dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55210 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60220 Storitve tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
65220 Drugo kreditno posredništvo;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško

in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro G/51.180 je izvze-
to posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti s šifro K 74.120 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-108448
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00178 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5409942
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo.

Rg-108493
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00073 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa JAKA, kmetijstvo, sad-
jarstvo in živinoreja, d.o.o., Cerklje ob
Krki, sedež: Cerklje ob Krki 29, 8263
Cerklje ob Krki, pod vložno št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5356466
Sedež: 8311 Kostanjevica na Krki,

Dobrava pri Kostanjevici 9
Osnovni kapital: 2,811.553,21 SIT
Ustanovitelja: Abram Janez, Kostanjevi-

ca na Krki, vložil 2,801.553,21 SIT, in Ko-
matar Alfonz, Cerklje ob Krki 29, vložil
10.000 SIT – vstopila 20. 12. 1989, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki; trgovina v
tranzitu; prodaja na terenu in stojnicah; grad-
bene storitve: visoka gradnja, nizka gradnja
in hidro gradnja; organizacija in izvajanje
posebnih oblik trgovanja (komisijske, akcij-
ske, licitacijske prodaje, leasing poslov –
zlasti motornih vozil, bele tehnike, računal-
niške in strojne opreme ...); ekonomska pro-
paganda in marketing; gostinske storitve:
nastanitve, prehrana in druge gostinske sto-
ritve; turistične storitve: turistično posredo-
vanje; klanje, predelava in obdelava mesa
ter pakiranje in konzerviranje mesa in me-
snih izdelkov; proizvodnja: papirne galante-
rije, papirne embalaže in druga predelava
papirja, plastičnih mas, izdelkov in polizdel-
kov ter predelava plastičnih mas, kovinskih
predmetov, izdelkov in polizdelkov (repro-

dukcijski material, orodje, stavbne in druge
konstrukcije in drugi izdelki za široko pora-
bo), lesenega pohištva, lesenih stavbnih ele-
mentov, lesene embalaže, žaganega lesa in
plošč, zgotovljenih tekstilnih izdelkov in dru-
gih tekstilnih izdelkov in njih prodaja (popra-
vila ...); uvoz in izvoz vseh živilskih in neživil-
skih izdelkov; zastopanje tujih firm.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja in
predelava kmetijskih in sadjarskih pridelkov
ter povrtnin; živinoreja; proizvodnja embala-
že; trgovina na debelo in drobno v okviru
predmeta poslovanja; inženiring in svetoval-
ne storitve s področja poslovanja podjetja;
opravljanje storitev v blagovnem prometu,
in sicer zastopniške storitve s področja po-
slovanja podjetja; kmetijske usluge z meha-
nizacijo, servis kmetijske mehanizacije; sto-
ritve prevoza blaga v cestnem prometu; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki; trgovina v tranzitu; pro-
daja na terenu in stojnicah; gradbene stori-
tve: visoka gradnja, nizka gradnja in hidro
gradnja; organizacija in izvajanje posebnih
oblik trgovanja (komisijske, akcijske, licita-
cijske prodaje, leasing poslov – zlasti mo-
tornih vozil, bele tehnike, računalniške in
strojne opreme ...); ekonomska propagan-
da in marketing; gostinske storitve: nastani-
tve, prehrana in druge gostinske storitve;
turistične storitve: turistično posredovanje;
klanje, predelava in obdelava mesa ter paki-
ranje in konzerviranje mesa in mesnih izdel-
kov; proizvodnja: papirne galanterije, papir-
ne embalaže in druga predelava papirja, pla-
stičnih mas, izdelkov in polizdelkov ter pre-
delava plastičnih mas, kovinskih predmetov,
izdelkov in polizdelkov (reprodukcijski ma-
terial, orodje, stavbne in druge konstrukcije
in drugi izdelki za široko porabo), lesenega
pohištva, lesenih stavbnih elementov, lese-
ne embalaže, žaganega lesa in plošč, zgo-
tovljenih elementov, zgotovljenih tekstilnih
izdelkov in drugih tekstilnih izdelkov in njih
prodaja (popravila ...); uvoz in izvoz vseh
živilskih in neživilskih izdelkov; zastopanje
tujih firm.

Rg-108532
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00027 z dne 27. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GAMA, podjetje za trgovi-
no, kooperacijo, inženiring in proizvod-
njo, Brežice, d.o.o., sedež: Brezina 25a,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/00356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev,
spremembo kapitala, zastopnikov in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5296323
Osnovni kapital: 13,599.000 SIT
Ustanovitelji: Vogrinc Ivan, Brežice, Bre-

zina 25a, vstop 1. 12. 1989, vložek
6,935.490 SIT, Vogrinc Sonja, Brežice,
Brežice 25a, vstop 1. 12. 1989, vložek
3,263.760 SIT, in Horžen Anton, Cerklje
ob Krki 53, vstop 1. 11. 1996, vložek
3,399.750 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vogrinc Ivan, razrešen 1. 11. 1996;
direktor Horžen Anton, imenovan 1. 11.
1996, podeljeno imenovanje direktorja
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opravičuje vsa pravna dejanja, ki spadajo v
pravno sposobnost družbe brez omejitev in
za nedoločen čas.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108622
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02404 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta o usta-
novitvi družbe z zakonom o gospodarskih
družbah in imenovanje članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5409942
Člani nadzornega sveta: Colner Drago,

Gole Grandovec Ada in Pirc Jože, vstopili
23. 1. 1995.

Rg-108627
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00206 z dne 22. 11. 1995 pod
št. vložka 1/03768/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5914647
Firma: BEREX INTERNATIONAL, trgo-

vina, uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BEREX INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem, Ribnica 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Berišić Josip, Zagreb, R Hr-

vaška, Tarska 24, vstop 30. 8. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jazbar Marjan, Jesenice na Dolenj-
skem, Ribnica 15, ki zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja – direktor, in pro-
kurist Berišić Josip, imenovana 30.8. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 501
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; 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; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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

oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
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jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 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); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-108641
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02670 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PIT, podjetje za inženiring
in trgovino Brežice, d.o.o., sedež: Brezi-
na 5b, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, osnovnega kapitala in
zastopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5596009
Firma: VINIKA, vinarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VINIKA, d.o.o.
Sedež: 8311 Kostanjevica na Krki,

Ulica talcev 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Stanko, Božič Andrej

in Podgoršek Anton, izstopili 3. 11. 1994;
Otto Willi Sevšek, Kostanjevica na Krki, Kr-
ška cesta 4, vstopil 3. 11. 1994, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Andrej, razrešen 3. 11. 1994;
direktor Otto Willi Sevšek, imenovan 3. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
proizvodnja vina; proizvodnja žganja iz
grozdja, vina in sadja; proizvodnja grozdja;
kmetijske storitve za rastlinsko proizvodnjo
in kletarjenje.

Dejavnost družbe je odslej: vzdrževanje
in ogrevanje stanovanjskih in poslovnih pro-
storov; urejanje premoženjsko-pravnih za-
dev; svetovanje in posredovanje pri prome-
tu nepremičnin; vzdrževanje energetskih na-
prav; neomenjene storitve na področju pro-
meta; projektiranje gradbenih objektov in
drugo projektiranje; komisijska prodaja rab-
ljenih proizvodov in blaga; inženiring; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; knjigovodske storitve in obdelava po-
datkov; druge neomenjene storitve; ureja-
nje in vzdrževanje parkov, zelenic in
rekreacijskih površin; urejanje stavbnega
zemljišča; čiščenje in vzdrževanje talnih in
drugih površin; trgovina na debelo in drob-
no ter v tranzitu z vsemi živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; zastopanje tujih firm; zuna-
nja trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi; proizvodnja vina;
proizvodnja žganja iz grozdja, vina in sadja;
proizvodnja grozdja; kmetijske storitve za
rastlinsko proizvodnjo in kletarjenje.

Rg-108688
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02388 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MARTIMEX, trgovsko pod-
jetje, Brežice, d.o.o., sedež: Černelčeva
7, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02621/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, fir-
me in zastopnika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5651760
Firma: MARTIMEX, trgovsko podjetje,

d.o.o., Brežice, Černelčeva 7
Skrajšana firma: MARTIMEX, d.o.o.,

Brežice, Černelčeva 7
Osnovni kapital: 1,556.365 SIT
Ustanovitelj: MARTIMEX, d.o.o., Za-

greb-Hrvaška, Maruličev trg 15, vstop
29. 7. 1992, vložek 1,556.365 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koller Diana, razrešena 18. 4.
1994; direktorica Mikac Vesna, Brežice.
Prežihova ulica 15, imenovana 18. 4. 1994,
zastopa družbo z omejitvijo, da lahko vsak
sklep sprejme le s pisnim soglasjem uprav-
nega odbora družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 5118 Posred-

ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 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
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-108689
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00060 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MARTIMEX, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Brežice, Černelčeva 7, se-
dež: Černelčeva 7, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/02621/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča direktorico in prokurist-
ko s temile podatki:

Matična št.: 5651760
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Budinek Mojca, Ljubljana, Glinško-
va ploščad 19, ki zastopa družo z omejitvi-
jo, da vsak sklep lahko sprejme le s pisnim
soglasjem upravnega odbora družbe, in pro-
kuristka Koller Diana, Samobor – Hrvaška,
Žumberačka 9, imenovani 18. 4. 1994.

Rg-108740
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01834 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TRATNIK, trgovsko, gostin-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Raka,
sedež: Raka 45, 8274 Raka, pod vložno
št. 1/02951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5745705
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tratnik Robert, Raka,

Smednik 12, vstop 3. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108755
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02272 z dne 17. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTERTRADE, trgovina,
d.o.o., sedež: Florjanska 107, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/02409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenika, kapitala in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5599865
Sedež: 8294 Boštanj, Dolenji Bo-

štanj 143
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Božič Damjan, izstop

31. 12. 1994; Radanovič Darja, Boštanj,
Dolenji Boštanj 143, vstop 31. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radanovič Tomaž, Boštanj, Dolenji
Boštanj 143, imenovan 10. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Božič
Damjan, razrešen 10. 5. 1994.

Rg-108796
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01444 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KB – 3, trgovsko podjetje
Brezovica, d.o.o., sedež: Brezovica 16,
8259 Bizeljsko, pod vložno št.
1/02829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5704278
Osnovni kapital: 2,887.007 SIT
Ustanovitelja: Blažinčič Karl, vložil

2,828.676,50 SIT, in Gregorina Renata,
vložila 58,330,50 SIT, oba iz Bizeljskega,
Brezovica 16, vstopila 10. 12. 1992, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-108831
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01679 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GAMA, podjetje za trgovi-
no, kooperacijo, inženiring in proizvod-
njo, Brežice, d.o.o., sedež: Brezina 25a,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/00356/00

vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5296323
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Vogrinc Ivan in Vogrinc So-

nja, oba iz Brežic, Brezina 25a, vstopila
1. 12. 1989, vložila po 751.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-109742
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00207 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa POHIŠTVO BREŽICE, pro-
izvodnja in prodaja pohištva, d.d., se-
dež: Aškerčeva 7, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00160/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5000203
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slat-

ner Izidor, Brežice, Ulica kozjanskih borcev
30, razrešen 21. 5. 1997 kot zastopnik in
imenovan za člana uprave, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-110528
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00319 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa EFEKT, proizvodna, trgo-
vinska in storitvena dejavnost, Krško,
d.o.o., sedež: Cesta 4. julija 23, 8270
Krško, pod vložno št. 1/02058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550033
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 2971

Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-110532
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01154 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINOCROM, trgov-
sko-proizvodno podjetje, Brežice, d.o.o.,
sedež: Obrtna ulica 14, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/00979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5370388
Firma: KOVINOCROM, trgovsko-pro-

izvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINOCROM, d.o.o.

Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-
skem, Jesenice 1

Osnovni kapital: 8,617.000 SIT
Ustanovitelja: Burja Dušan, Jesenice na

Dolenjskem, Jesenice 1, vstop 26. 3.
1990, vložek 4,308.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jaklenec Stjepan, izstop
15. 9. 1993; Burja Nevenka, Jesenice na
Dolenjskem, Jesenice 1, vstop 15. 9.
1993, vložek 4,308.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jaklenec Stjepan, razrešen 15. 9.
1993; direktorica Burja Nevenka, imenova-
na 15. 9. 1993, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-110660
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00250 z dne 14. 7. 1997 pod
št. vložka 1/03872/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199668
Firma: GRADNJA – KRŠKO, gradbeni

inženiring, nizke gradnje, prevozništvo
in gradbena mehanizacija, d.o.o.

Skrajšana firma: GRADNJA – KRŠKO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8270 Krško, Cesta krških
žrtev 4

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Drago, Krško,

Narpel 31, in Likar Ana, Krško, Pot na Polš-
co 49, vstopila 4. 6. 1997, vložila po
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zadravec Drago, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Likar Ana, ime-
novana 4. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
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
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Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110664
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00266 z dne 9. 7. 1997 pod št.
vložka 1/03867/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 1197436
Firma: CHARGO NET’S, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CHARGO NET’S,

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Valvasorjeva 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čargo Franc, Krško, Le-

skovška cesta 27, vstop 9. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čargo Franc, imenovan 9. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje

posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje 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; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti s šifro K/74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-110665
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00275 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KOVINARSKA P&P, podjet-
je za proizvodnjo kovinskih izdelkov in
trgovino, d.o.o., sedež: Cesta krških žr-
tev 137, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena družbenika in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5919819
Ustanovitelj: Terlep Matija, Ljubljana, Mat-

janova pot 21, vstop 31. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terlep Matija, imenovan 16. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja – direktor.

Rg-111707
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00326 z dne 27. 8. 1997 pri
subjektu vpisa KREMULDIN, trgovsko
podjetje, Brežice, d.o.o., sedež: Marof
31, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5734720
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Poček Andra, Brežice, Marof 31,
imenovana 8. 3. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-111708
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00325 z dne 27. 8. 1997 pod
št. vložka 1/03879/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1214683
Firma: TISKARNA ŽURAJ, tiskarske in

druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TISKARNA ŽURAJ,

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

govornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Naselje heroja

Maroka 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žuraj Peter, Sevnica, Nase-

lje heroja Maroka 1, vstop 27. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žuraj Peter, imenovan 27. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 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
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
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izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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 to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9000 Storitve javne higiene; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 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 dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-111709
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00254 z dne 27. 8. 1997 pri
subjektu vpisa NIKA PID 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Trg izg-

nancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5913888
Osnovni kapital: 3.184,088.000 SIT.

Rg-111710
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00251 z dne 27. 8. 1997 pri
subjektu vpisa NIKA RIS, rizični investitor
sistema, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
memo nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5739306
Članica nadzornega sveta: Molan Suza-

na, izstopila 23. 6. 1997; De Costa Petan
Ada, vstopila 23. 6. 1997.

Rg-111711
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00099 z dne 4. 7. 1996 pod št.
vložka 1/01674/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5480639002
Firma: MANI, trgovina, gostinstvo, in-

ženiring, d.o.o., Sevnica, PE Ljubljana
Skrajšana firma: MANI, d.o.o., Sevnica

– PE, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Ustanovitelj: MANI, trgovina, gostinstvo,

inženiring, d.o.o., Sevnica, Glavni trg 34,
vstop 19. 1. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Dernovšek David, Sevnica, Cesta
na Dobrovo 39, ki zastopa družbo brez
omejitev, in direktor Dernovšek Miloš, Ljub-
ljana, Jarška cesta 22, ki zastopa družbo
kot poslovodja brez omejitev, imenovana
19. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 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; 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-
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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 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; 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; 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; 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-111712
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00255 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa NIKA, investiranje in raz-
voj, d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
letnim poročilom in prijavo sklepa o zamen-
ljivih obveznicah s temile podatki:

Matična št.: 5431611
Vpiše se sklep 7. redne skupščine delni-

čarjev družbe z dne 23. 6. 1997 o zamen-
ljivih obveznicah: “Sprejme se sklep o izdaji
zamenljivih obvezic. Družba načrtuje izdajo

zamenljivih tolarskih obveznic na prinosni-
ka. Obveznice bodo zamenljive za redne
delnice Nike, investiranje in razvoj, d.d., v
razmerju 1 : 1, kadarkoli do zapadlosti. Ce-
lotna emisija obveznic bo tvorila en razred
obveznic. Delničarji Nike, investiranje in raz-
voj, d.d., ki bodo lastniki delnic Nike, inve-
stiranje in razvoj, d.d., deset dni pred prvim
dnevom javne prodaje obveznic, bodo imeli
prednosno pravico do vpisa obveznic. Pred-
nostna pravica bo trajala 14 dni od začetka
javne prodaje obveznic, ki bo trajala tri me-
sece in se lahko podaljša, če so za to izpol-
njeni zakonski pogoji. Obveznice imajo rok
dospetja pet let od dneva izdaje, ko je tudi
zadnji rok za njihovo zamenjavo za delnice.
Družba namerava izdati 100.000 zamenlji-
vih obveznic, z nominalo 10.000 SIT. Fiksni
del obresti obveznic znaša 7,25% letno. Po-
leg fiksnih obresti, ki se pripisujejo glavnici
ter izplačajo ob zapadlosti, pa so imetniki
obveznic upravičeni še do variabilnega dela
obresti, ki predstavljajo temeljno obrestno
mero in se izplačujejo enkrat letno. Če bo
zakonodajalec ukinil izračunavanje temeljne
obrestne mere, se bo upoštevala letna rast
maloprodajnih cen. Obveznice se izdajajo
zaradi pridobivanja dolgoročnih virov sred-
stev, s katerimi bo možno restrukturirati ob-
veznice. Hkrati pa bodo predstavljale po-
memben vir sredstev za privatizacijske na-
kupe.”

Rg-111714
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00289 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TANIN SEVNICA, Kemična
industrija, p.o., sedež: Hermanova 1,
8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, kapitala,
družbenikov in zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5033675
Firma: TANIN SEVNICA, Kemična in-

dustrija, d.d.
Skrajšana firma: TANIN SEVNICA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 168,346.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 27,225.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 16,835.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Du-
najska 160, vložil 36,300.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve – po seznamu, vlo-
žili 32.134.000 SIT, in udeleženci notranje-
ga odkupa – po seznamu, vložili
55,852.000 SIT – vstopili 11. 4. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mirt
Ivan, Sevnica, Kidričeva 14, razrešen 16. 4.
1997 kot direktor in imenovan za člana za-
časne uprave, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Miroševič-Jur-
kovič Božica, Milač Aleksander, Ocvirk An-
dro, Vrtačnik Marjan in Rupar Mojmir, vsto-
pili 11. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 15710 Proizvod-
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nja pripravljenih krmil za domače živali;
15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60240 Cestni to-
vorni promet; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije.

Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01139/01191-1997/MB z dne 7. 7.
1997.

Rg-111716
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00331 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa IJB ILJAŽ, prevozniško
podjetje, Bizeljsko, d.o.o. sedež: Nova
vas 12, 8259 Bizeljsko, pod vložno št.
1/03624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829135
Osnovni kapital: 15,482.722 SIT
Ustanovitelja: Iljaž Jože, Bizeljsko, Nova

vas 12, vložil 5,300.000 SIT, in Marini Ani-
ca, Gorica, Italija, Grabizia 43, vložila
10,182.722 SIT – vstopila 15. 7. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-111719
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00252 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa NIKA BPD, borzna posred-
niška družba, d.d., sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03708/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5869366
Članica nadzornega sveta: Topolovšek

Aleksander, izstopil 23. 6. 1997; Mikolav-
čič Darja, vstopila 23. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji.

Rg-111720
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00338 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa DINOS CONSULTING, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Studenec, se-
dež: Zavratec 42, 8293 Studenec, pod
vložno št. 1/03833/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo poslovnih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5871581
Ustanovitelja: Predanič Franci, Trbovlje,

Cesta OF 42, vložil 817.500 SIT, in Smo-
diš Janez, Trbovlje, Neža 3, vložil 97.500
SIT – vstopila 10. 10. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata; Herle Bojan, Klančišar
Franc in Sušnik Rado, izstopili 10. 5. 1995.

Rg-111721
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00333 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa PROMARKET, proizvodnja,
trgovina in servis, Brežice, d.o.o., sedež.
Trg izgnancev 5a, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00327/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbe in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5289734
Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnan-

cev 2
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-111723
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00332 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa STERS, notranja in zuna-
nja trgovina, storitve in svetovanje,
d.o.o., sedež: Prilipe 21d, 8251 Čatež
ob Savi, pod vložno št. 1/03823/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5949602
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 8520

Veterinarstvo.

Rg-111724
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00334 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa KOCKA, inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, Kostanjevica d.o.o.,
sedež: Hmeljska 12, 8311 Kostanjevica
na Krki, pod vložno št. 1/03511/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5842441
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Luštek Mateja, razrešena 28. 2.
1997; direktor Luštek Peter ml., Kostanje-
vica na Krki, Hmeljska 12, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in družbenik Divjak An-
drej, Kostanjevica na Krki, Dol. Prekopa
19a, ki zastopa družbo kot nadomestnik di-
rektorja brez omejitev, imenovana 28. 2.
1997.
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Rg-111726
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00285 z dne 14. 8. 1997 pod
št. vložka 1/03877/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1197886
Firma: I.B.K., Inženiring, ekologija in

procesna oprema, d.o.o., Krško
Skrajšana firma: I.B.K., d.o.o., Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta 4. julija 60a
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelja: Andrejaš Jernej, Cerklje ob

Krki, Župeča vas 11, vložil 1,530.000 SIT,
in Kapler Ivan, Krško, Gubčeva ulica 2, vlo-
žil 720.000 SIT – vstopili 8. 7. 1997, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kapler Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Andrejaš Jernej, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorja, imenovana 8. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1997: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 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.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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, us-
njem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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 nespecializi-
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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-111727
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00315 z dne 12. 8. 1997 pod
št. vložka 1/03876/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201344
Firma: INTERIJER BREŽICE, d.o.o.,

Uvoz-izvoz
Skrajšana firma: INTERIJER BREŽICE,

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

govornostjo
Sedež. 8250 Brežice, Čolnarska

pot 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTERIJER, export import,

p.o., Ljubuški, Mostarska vrata bb, vstop
15. 7. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jelača Nevenka, Brežice, Preži-
hova ulica 10, imenovana 15. 7. 1997,
upravičena je zastopati družbo v okviru prav-
ne sposobnosti družbe, razen za odsvajanje
in obremenjevanje nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4521 Splošna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti pod šifro 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 17 / 5. 3. 1998 / Stran 1739

Rg-111728
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00244 z dne 7. 8. 1997 pri
subjektu vpisa SYNTHESIS INTERNA-
TIONAL, podjetje za svetovanje v kultu-
ri, Krško, d.o.o., sedež: Naselje NE 2,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5581001
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo.

Rg-108434
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00058 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa AGRO CENTER, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Krško, sedež: Ob potoku 8, 8270
Krško, pod vložno št.1/01514/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, kapitala in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5442001
Sedež: 8270 Krško, Aškrčeva 1a
Osnovni kapital: 6,542.000 SIT
Ustanovitelj: Bostele Janko, Sromlje,

Oklukova Gora 17, vstop 26. 4. 1994,
vložek 6,542.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti s šifro 74.12 pa so
izvzete revizijske dejavnosti.

Rg-108479
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00071 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PLASTKEM, proizvodnja,
trgovina in inženiring, d.o.o., sedež: Ra-
ka 35, 8274 Raka, pod vložno št.
1/03556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5812372
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pintarič Franček, Raka 35,

vložil 765.000 SIT, in Mlinac-Mišak Marica,
Velika Gorica, R Hrvaška, Trg kralja Tomi-
slava 33/IV, vložila 735.000 SIT – vstopila
16. 4. 1993, odgovornost: ne ogovarjata.
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Rg-108525
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00275 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MI-RO, podjetje za kme-
tijstvo, proizvodnjo in trgovino, Glogov
brod, d.o.o., sedež: Glogov brod 1, 8253
Artiče, pod vložno št. 1/02053/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenika in zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5595886
Osnovni kapital: 2,552.000 SIT
Ustanovitelj: Rožman Miroslav, Artiče,

Glogov brod 1, vstop 19. 12. 1991, vložek
2,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rožman Sonja, izstop 5. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Rožman Sonji, ki je bila razreše-
na 5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje.

Rg-108606
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02586 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CALETA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Dobova, sedež:
Bratov Gerjevič 54, 8257 Dobova, pod
vložno št. 1/02740/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5679613
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupčič Katarina, Zagreb,

R Hrvaška, Paška 2, vstop 14. 10. 1992,
vložek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Maučec Milan, Puconci, Gorica 61,
imenovan 27. 12. 1994.

Dopiše se naslednja dejavnost: prevoz
potnikov in blaga v domačem in mednarod-
nem cestnem prometu.

Dejavnost se sedaj glasi: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; zastopniški, posredniški, agen-
cijski, komisijski in komercialni posli v pro-
metu blaga in storitev; turistične storitve:
turistične agencije, uradi, drugo turistično
posredovanje; poslovne storitve: prirejanje
sejmov in razstav, druge neomenjene stori-
tve (storitve razmnoževanja, naslavljanja, iz-
delave fotografskih in drugih kopij); prede-
lava nekovinskih rudnin: proizvodnja porce-
lana in keramike; grafična dejavnost (razen
tiskanja denarja); dejavnosti gradbeništva:
visoke, nizke gradnje in hidrogradnje; indu-
strijska in zaključna dela v gradbeništvu; pre-
kladalne storitve (cestni in železniški tovorni
promet); izdelava in popravila predmetov iz:
nekovin, kovin, elektrotehničnih izdelkov, le-
senih predmetov, tekstilnih predmetov, us-
nja in gume; storitve reklame in ekonomske
propagande; gradbeni inženiring; koopera-
cijski posli s področja dejavnosti; razisko-
valno-razvojne storitve (ekonomske in teh-
nične); prevoz potnikov in blaga v doma-
čem in mednarodnem cestnem prometu;
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; organiziranje in izvajanje zastopniških,
posredniških, agencijskih, komisijskih in ko-
mercialih poslov s tujimi fizičnimi in pravnimi
osebami v prometu blaga in storitev; turi-
stično posredovanje v tujini; storitve, ki so
povezane z mednarodnim cestnim in želez-
niškim prevozom (mednarodna špedicija,
skladiščenje, prekladalne storitve); storitve
reklame in ekonomske propagande v tujini;
izvajanje investicijskih del v tujini in oddaja-
nje investicijskih del tuji osebi v Sloveniji;
izvajanje gradbenih, gradbeno-obrtniških,
rudarskih, hidrotehničnih in drugih podob-
nih del ter del za notranjo ureditev in deko-
racijo; izvajanje instalacijskih, montažnih in
demontažnih del in del pri vzdrževanju in
remontu industrijskih in drugih postrojev;
izročitev v obratovanje postrojev in opreme
zgrajenih objektov, vodenje del, tehnično
upravljanje obrata ali proizvodnje ter vzdrže-
vanje zgrajenih postrojev, objektov in obra-
tov, graditev kompletnih objektov in dobava
opreme, delov in materiala ter tehnoloških
linij in drugih komponent; grafična dejav-
nost v tujini; prekladalne storitve v medna-
rodnem cestnem in železniškem prometu v
tujini; organiziranje mednarodnih sejmov;
kooperacijski posli s tujimi fizičnimi in prav-
nimi osebami s področja dejavnosti, v pro-
metu blaga in storitev, v tujini; storitve razi-
skovanja ter dajanja in uporabe informacij in
znanja v gospodarstvu in znanosti v tujini.

Rg-108674
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00095 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GRADIŠČANKA, gostinsko
podjetje, d.o.o., Krško, sedež: Tovar-
niška 6, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5808936

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malkoč Sead, razrešen 7. 4. 1995;
direktor Lović Zuhdija, Ljubljana, Posavske-
ga 16, imenovan 7. 4. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 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; 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; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 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; 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
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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;
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; 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; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 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;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-108695
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02787 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa STIK, trgovsko proizvodno
podjetje, Krško, d.o.o., sedež: Rožno
53a, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/02039/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5565421
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Brečko Darko, Brestanica,

Rožno 53a, vstop 30. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 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; 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; 2851 Površin-
ska 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.;
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; 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
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; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-109731
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00129 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa VINO BIZELJSKO-
BREŽICE, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, p.o., sedež: Cesta prvih borcev 5,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/00218/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, kapitala, ustanovi-
teljev, dejavnosti, zastopnikov in nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5132347
Firma: VINO BREŽICE, proizvodnja in

trgovina, d.d.
Skrajšana firma: VINO BREŽICE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov

Cerjakov 33
Osnovni kapital: 432,466.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala pot 5, vložil 34,183.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
pot 5, vložil 34,183.000 SIT, Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložil 250,099.000 SIT, upravičenci
iz naslova interne razdelitve – po seznamu,
vložili 72,891.000 SIT, in udeleženci notra-
njega odkupa – po seznamu, vložili
41,110.000 SIT – vstopili 14. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Recer Karl, Brežice, Cesta bratov
Milavcev 1, ki od 14. 3. 1997 zastopa kot
začasni glavni direktor brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Blažič Janez,
Okorn France, Bukovinski Darko, Šeler Ivan
in Derenda Vlado, vstopili 14. 3. 1997.
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Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 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; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.

Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 01080/00972-1997/ST.

Rg-111701
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00346 z dne 1. 9. 1997 pri
subjektu vpisa KOSTAK, komunalno
stavbno podjetje, d.d., sedež: Leskovška
cesta 2a, 8270 Krško, pod vložno št.
1/00132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5156572

Firma: KOSTAK, komunalno stavbno
podjetje, d.d.

Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 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; 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; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6030 Cevovodni trans-
port; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi 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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-111703
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 93/01367 z dne 28. 8. 1997 pod
št. vložka 1/03881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v zadrugo
po zakonu o zadrugah s temile podatki:

Matična št.: 5013950
Firma: GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o.,

Sevnica
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Savska ce-

sta 24
Ustanovitelji: Žiško Štefan, Krmelj 56,

Kozinc Franc, Krško, Gornje Pijavško 16,
in Novosel Andrej, Jesenice na Dolenjskem,
Perišče 2, vstopili 26. 11. 1993, odgovor-
nost: odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žiško Štefan, imenovan 26. 11.
1993, zastopa zadrugo brez omejitev, kot
poslovodja.

Zadruga z omejeno odgovornostjo je na-
stala s preoblikovanjem GOZDNEGA GO-
SPODARSTVA BREŽICE, n.sol.o., TOK
GOZDARSTVO SEVNICA, o.sub.o., Sevni-
ca, Savska cesta 24, vpisanega v reg. vl.
1/175/11.

Dejavnost zadruge je: proizvodnja žaga-
nega lesa in plošč: impregniranje lesa; pro-
izvodnja drugih končnih lesenih izdelkov in
lesene embalaže, proizvodnja lesenih stavb-
nih elementov; proizvodnja alkohola rastlin-
skega izvora in alkoholnih pijač; kmetijska
proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo, vino-
gradništvo, živinoreja; gozdarska dejavnost:
zbiranje gozdnih proizvodov, gozdni trans-
port, vzdrževanje gozdnih prometnic in dru-
gih objektov, namenjenih za izkoriščanje
gozdov, odkup lesnih sortimentov in pro-
izvodov; cestni promet: prevoz blaga v cest-
nem prometu, storitve v cestnem prometu;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; posredovanje pri na-
kupu in prodaji gozdarske in kmetijske me-
hanizacije; gostinske storitve: nastanitvene
in prehrambene; popravila in vzdrževanje
cestnih motornih vozil, druge storitve kovin-
sko predelovalne obrti; storitve na področju
prometa – notranja in mednarodna špedici-
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ja; komisijski posli na področju prometa bla-
ga in storitev; posredovanje zavarovalniških
storitev v pogodbenem razmerju z zavaro-
valnico; hortikultura; čiščenje elektro in PTT
tras.

Rg-111715
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00018 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MAXIM SENICA & CO, tr-
govina in gostinstvo, Sevnica, d.n.o., se-
dež: Glavni trg 8, 8290 Sevnica, pod vlož-
no št. 1/01421/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5434971
Firma: MAXIM SEVNICA, trgovina in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXIM SEVNICA,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ostanek Majda, Trebnje,

Dolenjska ulica 1, in Senica Aleš, Sevnica,
Ribniki 25, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o. 8. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic.

Rg-111718
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00323 z dne 26. 8. 1997 pod
št. vložka 1/03248/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5765650001
Firma: FLISEK IN CO INVENT, d.o.o.,

Podružnica Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 13
Ustanovitelj: FLISEK & CO INVENT, raz-

voj, proizvodnja in trgovina z izdelki za šport,
d.o.o., Loka pri Zidanem mostu 9, vstop 7.
8. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Flisek Mojmir, Loka pri Zidanem mo-
stu 9, imenovan 7. 8. 1997 zastopa po-
družnico kot njen zastopnik brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52481 Trgo-
vina 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; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-111722
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00329 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AKTIVA, finančno svetova-
nje in poslovanje, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/01585/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5864488
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 6712

Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-111725
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00302 z dne 21. 8. 1997 pod
št. vložka 1/03878/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrož-
nega sodišča v Novem mestu, spremembo
firme, sedeža in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5949432
Firma: SINANOVIČ & CO., storitve in

trgovina, d.n.o., Sevnica
Skrajšana firma: SINANOVIČ & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Ulica heroja

Maroka 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sinanović Fahrudin, Črno-

melj, Ulica Moše Pijade 2, in Bajrovič Fadil,
Novi Pazar, Ulica Emina Redžepagiča 79,
vstopila 27. 5. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sinanović Fahrudin, imenovan 27. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
2670 Obdelava naravnega kamna; 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7470
Čiščenje stavb.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/3892/00 s firmo: SINANOVIČ
& Co., storitve in trgovina, d.n.o., Črnomelj,
Ulica Moše Pijade 2.

Rg-112416
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 97/00369 z dne 22. 9. 1997
pri subjektu vpisa G T P  PERC, go-
stinstvo, turizem, posredništvo, k.d., se-
dež: Orehovo 38, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/03880/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1214403
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1997: 55302

Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-112417
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00327 z dne 18. 9. 1997 pod
št. vložka 1/03885/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1214691
Firma: RADIO SEVNICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8290 Sevnica, Naselje heroja

Maroka 14
Osnovni kapital: 2,771.853,30 SIT
Ustanoviteljica: Občina Sevnica, Sevni-

ca, Glavni trg 19a, vstop 2. 7. 1997, vložek
2,771.853,30 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dernovšek Branka, Sevnica, Pla-
ninska cesta 24, imenovana 23. 7. 1997,
za obveznosti javnega zavoda ne odgovarja,
zastopa pa ga kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-112419
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00170 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa INSTALOMONT, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Krško, sedež: MDB
8, 8270 Krško, pod vložno št.
1/02147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšano fir-
mo, sedež, kapital in zastopnika, spremem-
bo akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5569931
Firma: INSTALOMONT, trgovina in za-

stopanje, d.o.o., Leskovec pri Krškem
Skrajšana firma: INSTALOMONT,

d.o.o., Leskovec pri Krškem
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Mladinskih delovnih brigad 8
Osnovni kapital: 6,607.116,44 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Aleksander, Krško,

Narpelj 40, vstop 13. 1. 1992, vložek
6,607.116,44 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mlakar Sonja, Krško, Tomšičeva
2, imenovana 10. 4. 1997, zastopa družbo
kot namestnica direktorja. Podeljeno ime-
novanje namestnice direktorja opravičuje
vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno spo-
sobnost družbe brez omejitev in za nedolo-
čen čas.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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; 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; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-

javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti s šifro 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-112420
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00253 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa HIPOTEKARNA BANKA,
d.d., Brežice, sedež: Maistrova ulica 2,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/01662/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo poslovnega sedeža in osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5468833
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih bor-

cev 48
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kopač Martin, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Škof Matija, Šmartno pod Šmarno
goro, Spodnje Pirniče 47b, imenovan 1. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112421
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00319 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA, p.o., se-
dež: Trg svobode 32, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme in sedeža, kapital, ustano-
vitelje, spremembo zastopnikov, uskladitev
dejavnosti in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5064627
Firma: SPLOŠNO GRADBENO POD-

JETJE POSAVJE SEVNICA, d.d.
Skrajšana firma: SGP POSAVJE SEVNI-

CA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8290 Sevnica, Trg svobo-

de 11
Osnovni kapital: 183,404.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
18,340.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 34,841.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova ulica 28, vložil 74,896.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa po prilo-
ženem seznamu, vložili 22,600.000 SIT, in
upravičenci interne razdelitve po priloženem
seznamu, vložili 32,727.000 SIT – vstopili
7. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Makari Karel, Zagorje ob Savi, Gasil-
ska cesta 8, ki od 7. 4. 1997 zastopa pod-
jetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kolman Andre-
ja, Mrgole Albert in Lakovšek Lidija, vstopili
7. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
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ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 01274/00731-1997/IZ z
dne 5. 8. 1997.

Rg-112422
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00265 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa KOVIS COMMERCE, Pro-
izvodnja, posredništvo in trgovina, Veli-
ka Dolina, d.o.o., Podružnica GALVANA
LESCE, sedež: Alpska 43, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/03087/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo omejitev
pooblastil pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5772265002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Peterlin Otmar, Trbovlje, Vreskovo
74b, ki od 25. 10. 1996 zastopa podružni-
co kot njen poslovodja brez omejitev.

Rg-112423
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00357 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO STANOVA-
NJSKO PODJETJE BREŽICE, d.d., sedež:
Cesta prvih borcev 9/I, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067545
Člani nadzornega sveta: Stajić Jožica,

Marković Ivan, Ferlan Darko in Ilc Stanislav,
izstopili 4. 9. 1997; Ilc Stanislav, Čakar Dar-
ja, Ogorevc Miha in Bratanič Ivan, vstopili
4. 9. 1997.

Rg-112424
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00343 z dne 10. 9. 1997 pod
št. vložka 1/03884/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201565
Firma: PANATEAM, trgovina, posred-

ništvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PANATEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Loke 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jeršič Jožef, Leskovec pri

Krškem, Loke 8, vstop 27. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeršič Jožef, imenovan 27. 8. 1997,
podeljeno imenovanje direktorja opravičuje
vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno spo-
sobnost, brez omejitev in za nedoločen čas.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih

izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9213 Kinematografska dejavnost;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti s šifro 74.12 pa revi-
zijska dejavnost.
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Rg-112425
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00354 z dne 8. 9. 1997 pri
subjektu vpisa RUDA, proizvodnja in trgo-
vina Sevnica, d.o.o., sedež: Razbor 36,
1434 Loka pri Zidanem mostu, pod vlož-
no št. 1/02160/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo kapitala, družbe-
nikov, poslovnih deležev in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5568277
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: PUMEX, trgovsko-pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, izstopil
1. 9. 1997; Valant Samo in Valant Janez,
oba iz Tržišča, Kaplja vas 3, vstopila 1. 9.
1997, vložila po 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Va-
lant Janez, razrešen 2. 9. 1997 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktor Valant
Samo, imenovan 2. 9. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 60240 Cestni
tovorni promet.

Rg-112427
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00328 z dne 8. 9. 1997 pod št.
vložka 1/03882/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201506
Firma: ŠAJATOVIĆ & MAKAROVIČ,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Brežice

Skrajšana firma: ŠAJATOVIĆ & MAKA-
ROVIČ, d.n.o., Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8250 Brežice, Maistrova št. 2
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelji: Šajatović Davorin, Beo-

grad, Zvezna R Jugoslavija, Cerova št.
4/12, Makarovič Atos, Brežice, Maistrova
št. 2, in Leković Bosiljka, Beograd – Ze-
mun, ZRJ, Ohridska št. 9/11, vstopili 13.
8. 1997, vložili po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Šajatović Davorin in Makarovič Atos,
imenovana 13. 8. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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; 2861 Proizvodnja rezilnega

orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji 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.; 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; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-112429
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00272 z dne 2. 9. 1997 pri
subjektu vpisa POSAVJE, trgovina na de-
belo in drobno, d.d., Brežice, sedež: Ce-
sta prvih borcev 35, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00172/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5028825
Člani nadzornega sveta: Šekoranja Mar-

janca, Jerman Remigij, Baškovič Franc, Če-
rin Milka in Dimitrovski Peter, izstopili 27.
6. 1997; Baškovic Franc, Poredoš Ervin,
Blaževič Mihaela, Ogorelc Stanislav in Cvet-
kovič Anica, vstopili 27. 6. 1997.

Rg-112430
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00348 z dne 1. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TOMIX, podjetje za go-
stinstvo, turizem, proizvodnjo in posre-
dovanje v blagovnem prometu, Kopriv-
nica, d.o.o., sedež: Veliki dol 45, 8282
Koprivnica, pod vložno št. 1/00321/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in družbenikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5291518
Osnovni kapital: 30,856.000 SIT
Ustanovitelji: Toplišek Karel, izstopil 2.

12. 1994; Toplišek Marija, Koprivnica, Veli-
ki dol 45, vložila 15,428.000,02 SIT, ter
Podgoršek Bernarda, Toplišek Mitja in To-
plišek Sanja, vsi iz Šoštanja, Ravne 129,
vložili po 5,142.666,66 SIT – vstopili 2.
12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

LJUBLJANA

Rg-109695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00971 z dne 16. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MEGA, Projektiranje, oblikovanje,
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02647/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5296757
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 1771

Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
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in kartona; 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; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 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;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6110 Pomorski promet; 61100 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71220 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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 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.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1997.

Rg-109702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02671 z dne 16. 6. 1997 pri subjektu
vpisa VITAGO, Knjigovodsko svetovalni in-
ženiring, d.o.o., Zagorje ob Savi, Kidriče-
va 3, sedež: Kidričeva 3, 1410 Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/12817/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deleža in pogodbe o ustanovi-
tvi ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5507316
Ustanoviteljica: Klančišar Sonja, Zagorje

ob Savi, C. 20. julija 2c, vstop 28. 5. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
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ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga

trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
6. 5. 1997.

Rg-109705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02692 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25008/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev, zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 1.203,692.842,50 SIT
Ustanovitelja: SHELL OVERSEAS HOLD-

INGS LIMITED, vložil 902,817.210 SIT, in
THE SHELL PETROLEUM COMPANY LIM-
ITED, vložil 300,875.632,50 SIT, oba iz Lon-
dona, Velika Britanija, Shell Centre, SE 1
7NA, vstopila 15. 10. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: skup-
ni prokurist Drechsel Johan Gerard, razre-
šen 5. 5. 1997; skupni prokurist Doehmel
Kurt August Friederich, Hinterbruehl, ZRN,
imenovan 5. 5. 1997, zastopa družbo le
skupaj z drugima dvema prokuristoma.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
5. 5. 1997.

Rg-109706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02697 z dne 12. 6. 1997 pod št. vložka
1/29337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS Novo mesto, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5765927
Firma: INTERNATIONAL AVTO TRADE,

trgovina, storitve in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERNATIONAL AVTO

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

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žičkar Betka in Žičkar Dam-

jan, oba iz Sevnice, Cesta na Dobravo 13,
vstopila 23. 4. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Radako-
vič Mojca, izstopila 23. 4. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Radakovič Mojca in zastopnik Rada-
kovič Goran, razrešena 23. 4. 1997; direk-
torja Žičkar Damjan in Žičkar Betka, imeno-
vana 23. 4. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
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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; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z

lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/03237/00 s firmo GEKA, grad-
beništvo, elektrotehnika in storitve, d.o.o.,
Danila Bučarja 11, Novo mesto.

Rg-109707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02704 z dne 10. 6. 1997 pod št. vložka
1/29317/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194496
Firma: ŠEBEK IN OSTALI, trgovina in

posredništvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ŠEBEK IN OSTALI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Strmeckijeva

ulica 16
Ustanovitelja: Šebek Miladin, Ljubljana,

Strmeckijeva ulica 16, in Šebek Verica, Gra-
dačac, BIH, Zelina Gornja, vstopila 9. 5.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šebek Verica, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Šebek Miladin, ki kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 9. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-109709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02731 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TECHEM, merilna tehnika, d.o.o. –
TECHEM Messtechnik GesmbH, sedež:
Njegoševa cesta št. 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27554/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5924294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Mesojedec Anamarija, razrešena 10.
12. 1996; prokurist Oman Walter, Medvo-
de, Sora 19a, imenovan 10. 12. 1996.
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Rg-109710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02746 z dne 6. 6. 1997 pri subjektu
vpisa LINGVA, družba za inženiring, po-
sredovanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
Stari trg, sedež: Ograde 7, 1386 Stari trg,
pod vložno št. 1/13621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, tipa zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5548632
Firma: LINGVA, proizvodnja tiskanih

vezij, d.o.o.
Skrajšana firma: LINGVA, d.o.o.
Sedež: 1380 Cerknica, Industrijska

cona Podskrajnik
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gor-

nik Branko, Grahovo 25, razrešen 13. 5.
1997 kot pomočnik direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1997: 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 5. 1997.

Rg-109711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02939 z dne 6. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA AVTOMATIKA INŽENIRING
PLUS, trženje, projektiranje ter gradnja
sistemov industrijske avtomatike, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5330548
Firma: INŽENIRING PLUS, trženje, pro-

jektiranje in gradnja sistemov industrij-
ske avtomatike, d.o.o.

Skrajšana firma: INŽENIRING PLUS,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1997: 28520
Splošna mehanična dela; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 29560 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 31200 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 33300 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 63120 Skladiščenje;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-

mi programi; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1997.

Rg-109712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02948 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
vpisa EMBAGRAF, grafično in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kajuho-
va 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5918430
Ustanoviteljica: Okorn Alojzij, izstop

20. 5. 1997; Okorn Aleksandra, Ljubljana,
Kajuhova 29, vstop 11. 9. 1995, vložek
1,692.064 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1997.

Rg-109713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03041 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa LOSAND, podjetje za storitve, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Dergo-
maška ul. 44, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26917/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5918723
Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 0125

Reja drugih živali; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih obla-
čil; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-

terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1997.

Rg-109714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03132 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa AKPA, podjetje za organizacijo, raz-
voj in uvajanje računalniških programov,
družba z omejeno odgovornostjo, Kašelj-
ska c. 121, Ljubljana Polje, sedež: Kašelj-
ska c. 121, 1260 Ljubljana Polje, pod
vložno št. 1/06840/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljic in zastopnice, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5367387
Firma: AKPA, računalniški servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AKPA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kašeljska ce-

sta 121a
Ustanoviteljica: Vrhovnik Antonija in Vr-

hovnik Helena, izstopili 22. 5. 1997; Vrhov-
nik Katarina, Ljubljana, Kašeljska cesta 121a,
vstopila 22. 5. 1997, vložila 1,605.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: direk-
torica Vrhovnik Antonija, razrešena 22. 5.
1997; direktorica Vrhovnik Katarina, imeno-
vana 22. 5. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 5. 1997.

Rg-109716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03155 z dne 10. 6. 1997 pod št. vložka
1/29318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196197
Firma: KONTRADE, družba za proizvod-

njo, trgovino, zastopanje, posredovanje
pri prometu blaga in storitev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Kneza Koc-

lja 1
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Špindler Andrej, Ljubljana,

Kneza Koclja 1, vložil 1,020.000 SIT, Novak
Marija, Videm-Dobrepolje, Videm 28a, vloži-
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la 245.000 SIT, Kumše Danica, Dobrova,
Brezje pri Dobrovi 35, vložila 245.000 SIT,
Boh Marjeta, Ljubljana Dobrunje, Aličeva uli-
ca 1, vložila 245.000 SIT, in Brodnik Go-
razd, Dol pri Ljubljani, Kamnica 28, vložil
245.000 SIT – vstopili 22. 4. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Špindler Andrej, imenovan 22. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810
Proizvodnja usnjenih 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 us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-109764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02617 z dne 9. 5. 1997 pri subjektu
vpisa BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER,
d.d., sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta (odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5068681
Sprememba statuta z dne 30. 4. 1997.

Rg-109766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02943 z dne 22. 1. 1997 pri subjektu
vpisa TRANSCO, inženiring, d.o.o., Ježa
11, Ljubljana, sedež: Ježa 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5651328
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 171 Pri-

prava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193 Pro-
izvodnja obutve; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja

furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
511 Posredništvo; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov
in toaletnih sredstev; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevz-
držne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpad-
kov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 703 Poslovanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 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; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-109768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04441 z dne 30. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SAP LJUBLJANA TURBUS, avtobu-
sni promet in turizem, d.d., sedež: Sre-
diška 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane in spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5459656
Člani nadzornega sveta: Rozman Jože,

Pellis Dušan, Jeraj Janez, Marinko Jožica,
Holcapfel Jože in Slabe Franci, izstopili 18.
7. 1996; Jeraj Janez, predsednik, Pellis Du-
šan, namestnik, Zaplotnik Viktor, Mivšek An-
ton, Jazbec Ivana in Rozman Jože, vstopili
18. 7. 1996.

Rg-109769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04548 z dne 27. 12. 1996 pri subjektu
vpisa JAVNO PODJETJE VODOVOD-
KANALIZACIJA, d.o.o., Ljubljana, Krekov
trg 10, sedež: Krekov trg 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika in člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5046688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kran-

jc Anton, Ljubljana, Rožna dolina c. IV/39,
razrešen 20. 12. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kovačič Dimitrij
in Sovinc Jože, vstopila 23. 11. 1994, ter
Grošelj Samo, vstopil 6. 2. 1995.

Rg-109771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04726 z dne 20. 12. 1996 pri subjektu
vpisa GRAFIS TISKARNA, podjetje za gra-
fično dejavnost, založništvo, ekonomsko
propagando ter notranjo in zunanjo trgo-
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vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg
17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5700345
Firma: GRAFIS TISKARNA, podjetje za

grafično dejavnost, založništvo, ekonom-
sko propagando ter notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Logatec

Skrajšana firma: GRAFIS TISKARNA,
d.o.o., Logatec

Sedež: 1000 Logatec, Tržaška cesta
št. 6.

Rg-109773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05129 z dne 20. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ŽITO MLINI, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07701/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1997: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelova-
nje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01132
Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 156 Mlinarstvo; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 157 Proizvodnja krmil za prehrano živa-
li; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-

gih specializiranih prodajalnah z živili; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 602 Drug
kopenski promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-109774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04772 z dne 23. 12. 1996 pri subjektu
vpisa WURTH, trgovina z montažno opre-
mo, d.o.o., Ljubljana, Slovenija, sedež:
Plemljeva 86, 1000 Ljubljana, pod vložno
š. 1/19496/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
leža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5654025
Osnovni kapital: 46,243.200 SIT
Ustanovitelj: WURTH HOLDING GMBH,

CH 7004 CHUR, Anemonenweg 2, Post-
fach 237, vstop 20. 8. 1993, vložek
46,243.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 6. 1996.

Rg-109778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05371 z dne 20. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ŠPORTNA LOTERIJA IN IGRE NA
SREČO, d.d., sedež: Parmova 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27332/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5926670
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova

15/1.

Rg-109779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00409 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa CHRYSLER-JEEP IMPORT, uvoz-iz-
voz, d.d., Ljubljana, R. Slovenija, Ce-
lovška 150, sedež: Celovška 150, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21919/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5728487
Firma: C.J.I., uvoz-izvoz, d.d., Ljublja-

na, R Slovenija
Skrajšana firma: C.J.I., d.d., Ljubljana,

Slovenija
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova

cesta 2.

Rg-109780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00706 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SONCE, Podjetje za poklicno uspo-

sabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,
d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 13, sedež:
Trebinjska 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05014/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5339847
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 15811 Dejavnost pekarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1721 Tka-
nje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje pre-
je tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 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; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
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ski potniški promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 85312
Dejavnost posebnih socialnovarstvenih za-
vodov za odrasle; 85314 Dejavnost varstve-
no delovnih centrov; 85315 Druge oblike
institucionalnega varstva; 85321 Dejavnost
centrov za socialno delo; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-109781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00825 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SIJA, zasebno podjetje za proizvod-
njo, trgovino, zastopanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kmečka pot 10, sedež:
Kmečka pot 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04907/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5326869
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 3330

Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 1. 1997.

Rg-109782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00835 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa GPG PROGRAD, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta dveh ce-
sarjev 393, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/2013/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5893496
Ustanovitelj: GPG 5 EVGARD, Podjetje

za izvajanje del v gradbeništvu, d.d., Vrhnika,
izstop 20. 11. 1996; GPG GROSUPLJE,
d.d., Ljubljana, Emonska 8, vstop 20. 11.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-109783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06770 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE VRED-
NOSTNIH PAPIRJEV – GIZ, Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25554/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo pogodbe o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5847150
Sprememba družbene pogodbe z dne

11. 12.1996.
Rg-109784

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04424 z dne 7. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE VRED-
NOSTNIH PAPIRJEV – GIZ, Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25554/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5847150
Ustanovitelji: Medvešek Pušnik Borzno

posredniška hiša, d.d., Ljubljana, Gradniko-
ve brigade 11, vstop 20. 1. 1994; Celjska
borzno-posredniška hiša, d.o.o., Celje, Pre-
šernova 18, vstop 20. 1. 1994; Abančna
borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 50, vstop 20. 1. 1994; INTARA,
Borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana, Že-
lezna 18, vstop 20. 1. 1994; BPD FIBA,
d.o.o., Borzno posredniška hiša, Ljubljana,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop 1. 1. 1995;
POTEZA, Borzna družba, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 38, vstop 24. 1. 1995, START –
Borzno posredniška hiša, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, vstop 9. 12. 1994, Banka
Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Kotnikova 5,
vstop 1. 1. 1995; Splošna banka Koper,
d.d., Koper, Pristaniška 14, vstop 26. 9.
1994; INTERFIN, Primorski finančni center,
Borzno posredniška hiša, d.o.o., Koper, Pri-
staniška 8, vstop 20. 9. 1994, Dolenjska
borznoposredniška družba, d.o.o., Novo me-
sto, Novi trg 5, vstop 22. 9. 1994, Ljubljan-
ska banka – Pomurska banka, d.d., Murska
Sobota, Trg zmage 7, vstop 20. 5. 1995,
Ljubljanska banka – Splošna banka Velenje,
d.d., Velenje, Rudarska 3, vstop 16. 9.
1994, ABPH BONA FIDE – Borzno posred-
niška hiša, d.o.o., Koper, Cesta Zore Perrel-
lo Godina 2, vstop 26. 9. 1994, BANKA
VIPA, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, vstop
30. 12. 1994, Petrol borzno posredniška
hiša, d.d., Ljubljana, Tivolska 44, vstop 26.
10. 1994, PM&A, PORTFOLIO MANAGE-
MENT & ANALYSIS, d.d., Ljubljana, Stegne
21, vstop 27. 9. 1994, Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Šubičeva 2, vstop 29.
9. 1994, Modra borzna hiša, d.d., Ljubljana,
Gornji trg 4, vstop 24. 11. 1994, PER-
SPEKTIVA d.d., Borzno posredniška družba,

Metlika, Kidričevo naselje, vstop 13. 12.
1994, PUBLIKUM borzno posredovanje,
d.d., Ljubljana, Komenskega 28, vstop 30.
6. 1995, INTER TIMEX borzno posredova-
nje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tivolska
50, vstop 19. 9. 1994, NIKA BPD, Borzno
posredniška družba, d.d., Brežice, Trg izg-
nancev 1a, vstop 9. 2. 1995, NIKA, d.d.,
Brežice, Cesta prvih borcev 11, vstop 20. 1.
1994, VERITAS B.H., d.o.o., Maribor, Stros-
smayerjeva 13, vstop 24. 1. 1995, Sloven-
ska zadružno kmetijska banka, d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 4, vstop 4. 11. 1994, FAC-
TOR BANKA, d.d., Ljubljana, Železna 16,
vstop 20. 1. 1994, TBH – TEOL, Borzno
posredniška hiša, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
54, vstop 13. 2. 1995, Zaloška 54, PROXY
BPD, Finančno svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Dalmatinova 2, vstop 20. 3. 1995, MOJA
DELNICA, d.d., Ljubljana, Tržaška 132, vs-
top 10. 6. 1996, PROBANKA, d.d., Mari-
bor, Gosposka ul. 23, vstop 13. 12. 1994,
ILIRIKA, d.d., Ljubljana, Breg 22, vstop 20.
9. 1994, Mariborska borzno posredniška hi-
ša, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
20. 9. 1994, BANK AUSTRIA, d.d., Ljublja-
na, Wolfova 1, vstop 2. 8. 1996, BPH, Borz-
no posredovanje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Tomšičeva 1, vstop 10. 2. 1995, TMB
Borzno posredniška hiša, d.o.o., Maribor,
Strossmayerjeva 11, vstop 4. 11. 1994,
BPD EASTBROKERS, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, vstop 25. 3. 1996, Savinjska
borzno posredniška družba, d.d., Žalec, Sa-
vinjska c. 21, vstop 27. 10. 1995, AC –
Borzno posredniška hiša,d.d., Ljubljana, Slo-
venska 52, vstop 11. 7. 1996, in COGITO
BIS B.H., Borzno posredovanje, d.o.o., Ma-
ribor, Tomšičeva 30, vstop 22. 8. 1996,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premože-
njem; APP d.o.o., Ljubljana, izstop 6. 12.
1994; M & M, d.o.o., Ljubljana, izstop 5. 1.
1995, GRADIS TEO, d.o.o., Ljubljana, iz-
stop 14. 3. 1995, PROXY, d.d., Ljubljana,
izstop 20. 3. 1995, DADAS, d.d., Trbovlje,
izstop 18. 4. 1995, Slovenska investicijska
banka, d.o.o., izstop 1. 11. 1996, DADAS
BPH, Borzno posredniška hiša, d.d., Ljublja-
na, izstop 4. 11. 1996.

Rg-109785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00867 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MOJA DELNICA, borzno posred-
niška hiša, d.d., sedež: Tržaška 132,
1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/27696/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5926629
Sprememba statuta z dne 30. 10. 1996.

Rg-109788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06865 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu
vpisa INTARA TP, družba za terminsko po-
slovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Želez-
na cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27583/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5935814
Ustanovitelji: INTARA, d.d., Ljubljana, Že-

lezna cesta 18, vložila 1,450.000 SIT, in
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Žmavc Franc, Ljubljana, Bena Zupančiča 3,
vložil 400.000 SIT, ki sta vstopila 29. 2.
1996, ter Primožič Samo, Litija, C. Zasav-
skega bataljona 17, vložil 750.000 SIT, La-
vrič Robert, Ljubljana, Pot v dolino 44a, vložil
750.000 SIT, Ogrin Olga, Log pri Brezovici,
Loška c. 16, vložila 400.000 SIT, Mizgur
Ingrid, Ljubljana, Povšetova 12, vložila
400.000 SIT, Mencin Marko, Šentjernej Dra-
ma 7, vložil 150.000 SIT, Čampa Levstek
Tadeja, Ribnica, Goriča vas 18, vložila
150.000 SIT, Biček Robert, Radovljica,
Mošnje 10b, vložil 150.000 SIT, Lahajner
Tomaž, Ljubljana, Valvazorjeva 3, vložil
150.000 SIT, Dular Nataša, Ljubljana, Lega-
tova 17, vložila 150.000 SIT, Jakobčič Dari-
ja, Domžale, Ljubljanska 97, vložila 50.000
SIT, in Vezjak Helena, Vrhnika, Pionirska 8,
vložila 50.000 SIT, ki so vstopili 19. 12.
1996 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 12. 1996.

Rg-109789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06866 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu
vpisa INTARA, borzno posredniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in predložitev za-
pisnika skupščine z dne 19. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5648238.

Rg-109790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01077 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZA-
VOD, d.d., sedež: Vojkova 57, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077923
Član nadzornega sveta: Grgić Vedran je

izstopil 31. 12. 1996.

Rg-109792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04047 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA DRNOVŠEK,
o.p. – d.n.o., sedež: Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25001/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5818036
Ustanovitelj: Dernovšek Jože je izstopil

31. 5. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dernovšek Jože, razrešen 31. 5.
1995; Dernovšek Igor, Ljubljana, Hruševska
46a, razrešen 1. 6. 1995 kot prokurist in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Na podlagi čl. 116 ZGD je družbenik dol-
žan v enem letu uskladiti vpis z zakonom o
gospodarskih družbah.

Rg-109794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

97/00645 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA, TRGOVINA
KNJIGARNA KONZORCIJ, KNJIGO-
TRŠTVO, izvoz uvoz, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska cesta 29, sedež: Slovenska cesta
29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5631785
Dejavnost, izbrisana 8. 4. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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 tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet.

Rg-109795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04504 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa KRONA SENIOR, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5893666
Osnovni kapital: 7.202,962.000 SIT.

Rg-109796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01037 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa RDEČA PIKA, upravljanje investicij-
skih skladov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gor-
nji trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5319200
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Braune Janez, razrešen 28. 2. 1997;
direktor Oven Edvard, Ljubljana, Krivec 71,
imenovan 1. 3. 1997, zastopa in predstavlja
družbo neomejeno.

Rg-109798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00871 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa CHEMO, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.d., Ljubljana, Maistrova 10,
sedež: Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5002052
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Papež Dušan, Hinje, Hrib 9, ki od 5.
12. 1996 kot direktor (uprava) zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-109799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01057 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se-
dež: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10687/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča dopolnitev naziva zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5063345
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Žižek Franc, Ljubljana, Kotnikova 22,
ki od 22. 11. 1996 kot pomočnik general-
nega direktorja (član uprave) vodi področje
informatike, organizacije, kadrovskih, splo-
šnih in skupnih zadev in zastopa družbo na
podlagi sklepa nadzornega sveta.

Rg-109800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05877 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA,
p.o., Rakek, Partizanska c. 33, sedež: Par-
tizanska c. 33, 1381 Rakek, pod vložno
št. 1/00584/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Firma: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJ-
CA, p.o., Rakek, Partizanska c. 28

Sedež: 1381 Rakek, Partizanska c. 28.

Rg-109801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01636 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA BATERIJE ZMAJ, d.d., Ljub-
ljana, Stegne 31, sedež: Stegne 31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5045738
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hren Jože, Grosuplje, Hribarjeva 4, ki
od 27. 2. 1997 zastopa družbo brez omeji-
tev.

Članica nadzornega sveta: Hočevar Dam-
jan, izstopil 16. 12. 1996; Pirc Diana, vsto-
pila 16. 12. 1996.

Rg-109802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06336 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova 57,
1526 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Srhoj Juraj, razrešen 19. 11. 1996;
član uprave Kremser Miha, Ljubljana-Šen-
tvid, Na Rojah 3, imenovan 8. 5. 1996 kot
namestnik direktorja uprave zastopa družbo
samostojno in neomejeno.

Članica nadzornega sveta: Vene-Možina
Angela, vstopila 8. 11. 1996.
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Rg-109805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01404 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ABC AGROHIT, Trgovsko podjetje
na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, sedež:
Opekarna 5, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12358/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5488397
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Majnardi Franc, razrešen 4. 3. 1997;
direktor Klemenčič Janez, Ljubljana, Bratov-
ževa ploščad 17, imenovan 4. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-109806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01637 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA ZAŠČITE, podjetje za izvaja-
nje zaščit, inženiring in kooperacijo,
d.o.o., Stegne 35, Ljubljana, sedež: Steg-
ne 35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljic s temile
podatki:

Matična št.: 5286948
Ustanoviteljica: ISKRA ZAŠČITE, d.o.o.,

izstop 20. 5. 1996; ISKRA KERTEC, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 35, vstop 20. 5. 1996,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-109808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01444 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA FIS, Finančne in intelektual-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27,
sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13295/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in deležev, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521645
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šubic Jože, Ljubljana, Ce-

lovška 106, vložil 315.000 SIT, Polič Zoran,
Dol pri Ljubljani, Videm 10/I, vložil 315.000
SIT, Pompe Igor, Ljubljana, Aleševčeva 4,
vložil 210.000 SIT, Plevel Darinka, Ljublja-
na, Pod brezami 16, vložila 150.000 SIT, in
Bajec Božidar, Ljubljana, Bratov Učakar 130,
vložil 150.000 SIT, ki so vstopili 20. 9. 1991,
ter Vračar Tatjana, Ljubljana, Šarhova 28,
vložila 120.000 SIT, Kalar Jožica, Kranj, Ce-
sta talcev 5, vložila 120.000 SIT, in Klemenc
Marija, Ljubljana, Mazijeva 13, vložila
120.000 SIT, ki so vstopili 16. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo; ISKRA IEZE
HOLDING, d.o.o., izstopila 16. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane

dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-109810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01613 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRAINVEST, podjetje za inženi-
ring, vzdrževanje in storitve, d.d., sedež:
Stegne 25a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5044995
Član nadzornega sveta: Kremžar Jure,

vstopil 9. 1. 1997.

Rg-109811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01463 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu
vpisa KMEČKI GLAS, časopisno založ-
niška družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Že-
lezna c. 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01169/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, članov nadzornega
sveta in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5033314
Osnovni kapital: 96,910.000 SIT
Ustanovitelji: Kmečki sklad 1, Ljubljana,

Miklošičeva 4, vložil 24,060.000 SIT, in
Kmečki sklad 2, Ljubljana, Miklošičeva 4,
vložil 220.000 SIT, ki sta vstopila 15. 11.
1995, Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 8,090.000 SIT,
SKB INVESTICIJSKO PODJETJE, Ljubljana,
Slovenska c. 56, vložila 16,180.800 SIT,
Podlesnik Dragica, Ljubljana, Rožna dolina
c. IX/18, vložila 480.000 SIT, Bombač Emil,
Col, Podkraj 63, vložil 430.000 SIT, Pance
Emilija, Ljubljana, Stanežiče 3f, vložila
1,340.000 SIT, Marinčič Jevnikar Marinka,
Višnja Gora, Cesta talcev 17, vložila
1,290.000 SIT, Truden Ana, Ljubljana, C.
dveh cesarjev 187a, vložila 770.000 SIT,
Lenček Jana, Komenda, Moste 45a, vložila
720.000 SIT, Zadel Peter, Ljubljana, Jakče-
va 13, vložil 1,030.000 SIT, Krese Baskar
Marjetka, Ljubljana, Rimska 9, vložila
360.000 SIT, Lokar Metka, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 9, vložila 1,040.000 SIT,
Rejc Tatjana, Ljubljana, Rožna dolina c.
IX/18, vložila 1,140.000 SIT, Tominc Sta-
ne, Ljubljana, Ane Ziherlove 6, vložil
1,360.000 SIT, Košir Alenka, Ljubljana, Ce-
lovška 189, vložila 1,060.000 SIT, Dreu Sa-
vina, Ljubljana, Prule 1, vložila 1,290.000
SIT, Zemljič Darja, Maribor, Panonska 4, vlo-
žila 770.000 SIT, Krašovec Zlata, Koper,
Veluščkova 5, vložila 1,480.000 SIT, Sebe-
nik Darinka, Ljubljana, Bičevje 1, vložila
760.000 SIT, Logar Romana, Rakek, Po-
stojnska 1, vložila 590.000 SIT, Starič Ve-

sna, Ljubljana, Malgajeva 12, vložila
630.000 SIT, Marc Martina, Vipava, Buda-
nje 4c, vložila 300.000 SIT, Kotar Dragica,
Ljubljana, Runkova 12, vložila 760.000 SIT,
Bartol Ana, Ljubljana, Knezova 6, vložila
800.000 SIT, Slekovec Alenka, Vače, Kan-
drše 39, vložila 300.000 SIT, Radulac Irena,
Ljubljana, Bratov Učakar 136, vložila
720.000 SIT, Oblak Stanko, Ljubljana, Pot
na Fužine 13, vložil 1,360.000 SIT, Fertin
Ana, Medvode, Kržišnikova 1, vložila
770.000 SIT, Kunej Vlasta, Ljubljana, Ko-
roška 12, vložila 1,290.000 SIT, Glavan Da-
nica, Ljubljana, Celovška 99c, vložila
1,300.000 SIT, Podlogar Nada, Ljubljana,
Steletova 2, vložila 1,110.000 SIT, Merhar
Lilijana, Ljubljana, Dvor 14, vložila 670.000
SIT, Zupan Ivanka, Dobrova, Ulica Emila Ada-
miča 6, vložila 740.000 SIT, Modic Rupnik
Matjaž, Ljubljana, Glavarjeva 47, vložil
870.000 SIT, Kosmač Majda, Vodice, Za-
poge 9, vložila 800.000 SIT, Podobnik Ana,
Ljubljana, Posavskega 22, vložila 810.000
SIT, Fajdiga Alojzij, Notranje Gorice 228, vlo-
žil 480.000 SIT, Novak Vanda, Ljubljana, Na
jami 4, vložila 420.000 SIT, Muller Mitja,
Ljubljana, Ziherlova 41, vložil 890.000 SIT,
Ajdič Bojan, Ljubljana, Vošnjakova 8, vložil
480.000 SIT, Pucelj Arandjelovič Marinka,
Sevnica, Florjanska 115, vložila 1,100.000
SIT, Goričanec Valent, Ljubljana, Topniška
32, vložil 660.000 SIT, Božičnik Zdenka,
Ljubljana, Grablovičeva 30, vložila
1,740.000 SIT, Ušeničnik Lucija, Ljubljana,
Janeza Rožiča 23, vložila 660.000 SIT, Oce-
pek Rajko, Ljubljana, Koroška 12, vložil
1,910.000 SIT, Regally Alenka, Ljubljana,
Trubarjeva 75, vložila 1,810.000 SIT, Roz-
man Jožek, Ljubljana, Chengdujska 30, vlo-
žil 1,950.000 SIT, Govekar Milan, Ljubljana,
Celovška 99c, vložil 1,400.000 SIT, Boljka
Ladislav, Ljubljana, Cigaletova 1, vložil
830.000 SIT, Zupan Ciril, Ljubljana, Artače-
va 22, vložil 1,530.000 SIT, in Dolničar Bo-
ris, Ljubljana, Vogelna 10, vložil 2,400.000
SIT, ki so vstopili 8. 11. 1994, ter Kvas
Marjeta, Ljubljana, Poljanski nasip 26, vložila
860.000 SIT, ki je vstopila 4.1. 1996 – od-
govornost: ne odgovarjajo; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
izstopil 15. 11. 1995, PDU PULSAR, izstopil
22. 12. 1995, in Kvas Alojzij, izstopil 4. 1.
1996.

Člana nadzornega sveta: Pance Emilija in
Borštnar Jože, izstopila 20. 6. 1996; Ivanu-
šič Zvone in Krašovec Zlata, vstopila 20. 6.
1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 6. 1996.

Rg-109812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00413 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu
vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o., Cerknica,
podjetje za proizvodnjo in promet pohiš-
tva ter opreme, sedež: Cesta 4. maja 18,
1380 Cerknica, pod vložno št.
1/10177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5452554
Ustanovitelji: Strohsack Mitja, Rakek, Ce-

sta pod Tičnico 15, vložil 38,517.433,40
SIT, Petan Miran, Cerknica, Cesta na jezero
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14, vložil 38,503.472,80 SIT, in Lovko To-
ni, Cerknica, Gasparijeva 3, vložil
18,503.472,80 SIT, ki so vstopili 7. 4.
1995, ter BREST POHIŠTVO, Podjetje za
proizvodnjo in promet pohištva in opreme,
d.o.o., Cerknica, C. 4. maja 18, vložil
25,174.793 SIT, ki je vstopil 27. 12. 1996
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-109813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01583 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu
vpisa RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, jav-
ni zavod, Ljubljana, sedež: Kolodvorska
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00849/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

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

stopnik Mori Peter, izstopil 26. 1. 1997;
Čadež Janez, Medvode, Spodnje Pirniče
20a, razrešen 19. 2. 1997 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen v prometu z nepremič-
ninami.

Rg-109814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01358 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA LOG – DRAGO-
MER, Šolska cesta 1, Brezovica, sedež:
Šolska cesta 1, 1351 Brezovica, pod vlož-
no št. 1/01691/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5207045
Firma: OSNOVNA ŠOLA LOG – DRAGO-

MER, Šolska ulica 1, Brezovica
Sedež: 1351 Brezovica, Šolska ulica 1
Ustanoviteljica: Skupščina občina Vrhni-

ka, izstop 2. 10. 1996; Občina Vrhnika, Vrh-
nika, Tržaška cesta 1, vstop 2. 10. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-109815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02057 z dne 21. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ŽIMA, tovarna ščetk, d.d., Ljubljana,
sedež: Trpinčeva 108, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048788
Člani nadzornega sveta: Pečar Jože, Bab-

nik Zofija in Režonja Slavica, izstopili 15. 11.
1996; Svet Matej, Zorec Tomaž in Pečar
Jože, vstopili 15. 11. 1996.

Rg-109816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02036 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVIT, mešano podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo, zastopanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 44, se-

dež: Dolenjska cesta 44, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5576598
Firma: SLOVIT, mešano podjetje za tr-

govino, proizvodnja, zastopanje in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: SLOVIT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

149a
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s

kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-109817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01560 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
LJUBLJANA, p.o., Ljubljana, Bogišičeva
8, sedež: Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 17 / 5. 3. 1998 / Stran 1757

pod vložno št. 1/00298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Janez, razrešen 31. 12.
1996; direktor Tavčar Boris, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 26, imenovan 1. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-109819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/ 02010 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa METALKA STORITVE, d.o.o., Ljub-
ljana, Dalmatinova 2, sedež: Dalmatino-
va 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5003253
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Čuček Milivoj, razrešen 31. 3. 1997;
zastopnik Šumi Tomaž, Ljubljana, Cesta 24.
junija 76, imenovan 1. 4. 1997, zastopa
družbo kot v.d. direktorja, za sklepanje po-
slov, katerih vrednost presega 100.000
DEM v tolarski protivrednosti, pa potrebuje
soglasje upravnega odbora.

Rg-109820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00980 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MERCATA, d.d., pooblaščena inve-
sticijska družba, Ljubljana, sedež: Želez-
na cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25990/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5846854
Osnovni kapital: 5,698,099.000 SIT
Sprememba statuta z dne 6. 2. 1997.

Rg-109821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01590 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MIDEL PETRIČEVIČ & TURK, trgovi-
na, zastopstva in storitve, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16036/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
likvidatorja s temile podatki:

Matična št.: 5575770
Firma: MIDEL PETRIČEVIČ & TURK, tr-

govina, zastopstva in storitve, d.n.o., Ljub-
ljana – v likvidaciji

Skrajšana firma: MIDEL Petričevič &
Turk, d.n.o., Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
tričevič Mario, Ljubljana, Gornji Rudnik 20/II,
razrešen 11. 3. 1997 kot direktor in imeno-
van za likvidatorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 3.
1997 o začetku redne likvidacije.

Rg-109822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01166 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa TEKSTIL, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Mala ulica 3, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/00458/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep
skupščine, da se zmanjša osnovni kapital z
umikom delnic, spremembo osnovnega ka-
pitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5006155
Osnovni kapital: 512,666.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 12.

1996, da se osnovni kapital zmanjša z umi-
kom delnic za 56,958.000 SIT

Sprememba statuta z dne 16. 1. 1997.

Rg-109823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00701 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ZADRUGA LJUBLJANSKI KABEL,
Z.B.O., sedež: Štihova 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385091
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 6420

Telekomunikacije; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov.

Rg-109824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04207 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., OBRAT PREVALJE,
sedež: Perzonali 47, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/00253/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5043425007
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolenc Bojan, razrešen 2. 7. 1996;
direktor Ajd Zlatko, Slovenj Gradec, Stari trg
326d, imenovan 2. 7. 1996, zastopa po-
družnico v okviru gospodarskih poslov in de-
javnosti, ki jih podružnica dejansko opravlja,
ter v imenu in na račun delniške družbe Lek.

Rg-109825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00785 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA, TRGOVINA
KNJIGARNA KONZORCIJ, KNJIGO-
TRŠTVO, izvoz uvoz, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska cesta 29, sedež: Slovenska cesta
29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5631785
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Grošelj Marijan, Ljubljana, Kunaverjeva
2, imenovan 7. 5. 1996, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen v primeru, ko vrednost
posameznega posla presega 500.000 (pet-
stotisoč) SIT, za sklepanje takšnega posla
potrebuje soglasje ustanovitelja, in zastopni-
ca Gabrovšek Polajnar Darja, Ljubljana, Za-
družna ul. 1, imenovana 3. 2. 1997, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja, razen v primerih, ko vrednost po-
sameznega posla presega 500.000 (petsto-
tisoč) SIT, ko za sklepanje takšnega posla
potrebuje soglasje ustanovitelja.

Rg-109828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01379 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa VELO, podjetje, trgovina na veliko
in malo, p.o., sedež: Celovška 150, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01538/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5105706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Virant Sonja, razrešena 28. 2.
1997; direktor Fišer Pavle, Ljubljana, Grud-
nova 7, imenovana 1. 3. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-109829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01429 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5198364
Sprememba družbene pogodbe z dne

3. 3. 1997.

Rg-109832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00196 z dne 18. 4. 1997 pri subjektu
vpisa LESNINA GRAMEX, trgovina z grad-
benimi in reprodukcijskimi materiali, stro-
ji in orodji, p.o., sedež: Verovškova 72,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
106

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 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 izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
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benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 671 Pomožne dejav-
nosti v finančnem posredništvu, razen zava-
rovalništva in dejavnosti pokojninskih skla-
dov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s holding
družbami.

Rg-109834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01853 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa KD MARK, investicije in promet z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5935741
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-109838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01378 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ELEKTROTEHNA INTERSET, Med-
narodna trgovina, d.d., sedež: Pod Tran-
čo 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, tipa
zastopnika, članov nadzornega sveta in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5556465
Sedež: 1234 Mengeš, Trdinov trg 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sta-

nič Aleksander, Ljubljana, Lovska 18, razre-
šen 12. 2. 1997 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev,
kot v.d. direktorja.

Člani nadzornega sveta: Žavbi Rudi, pred-
sednik, Prosenik Hilda in Kocijančič Anica,
vstopili 4. 2. 1997; Dimc Viljem in Godnič
Milan, izstopila 4. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1997: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-

mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Sprememba statuta z dne 12. 2. 1997.

Rg-109839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00680 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa GRADBENO PODJETJE GROSU-
PLJE, d.d., sedež: Emonska 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta ter predložitev zapisnika
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5074746
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 8041

Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba statuta z dne 30. 1. 1997.

Rg-109840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01785 z dne 14. 4. 1997 pod št. vložka
1/29136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1192582
Firma: ZDRAVSTVENI DOM GRO-

SUPLJE
Skrajšana firma: ZDRAVSTVENI DOM

GROSUPLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1290 Grosuplje, Pod gozdom

cesta I/14
Ustanovitelji: Občina Grosuplje, Grosup-

lje, Kolodvorska 2, in Občina Dobrepolje,
Videm Dobrepolje, Videm 15, vstopili 5. 2.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fortuna Štefan, Grosuplje, Pod goz-
dom cesta II/11, imenovan 5. 2. 1997, za-
stopa zavod brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-109841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01784 z dne 14. 4. 1997 pod št. vložka
1/29137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1192574
Firma: ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA

GORICA
Skrajšana firma: ZD IVANČNA GORICA
Pravnoorg. oblika: zavod

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Cesta II.
grupe odredov 16

Ustanoviteljica: Občina Ivančna Gorica,
Ivančna Gorica, Sokolska 8, vstop 14. 3.
1997, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Rovanšek Anica, Ivančna Gorica,
Pot v gozd št. 11, imenovana 14. 3. 1997,
zastopa zavod brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-109842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01788 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa VEKTOR, podjetje za mednarodno
špedicijo in transportni inženiring, d.d.,
sedež: Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, sta-
tuta in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5157455
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 6010 Železniški promet;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba statuta z dne 3. 3. 1997.

Rg-109843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02110 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 29, sedež: Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5049130
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 804 Izo-

braževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-109844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06261 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
RAZVOJ, d.d., sedež: Dunajska 160, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09684/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5425077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Korže Uroš, razrešen 28. 5. 1996;
direktor Nemec Valter, Ljubljana, Pod Kosta-
nji 51, imenovan 28. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-109845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00222 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
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vpisa SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
RAZVOJ, d.d., sedež: Kontikova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09684/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5425077
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 160.

Rg-109846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06646 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena in-
vesticijska družba, Ljubljana, oziroma v
angleškem jeziku: CAPINVEST 2 joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana, sedež: Pražakova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 9941075
Osnovni kapital: 570,134.000 SIT
Sprememba statuta z dne 12. 2. 1997.

Rg-109848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02169 z dne 21. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d., se-
dež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5046432
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pre-

šern Vasilij, Ljubljana, Ažmanova 36, razre-
šen 15. 4. 1996 kot član uprave in imeno-
van za predsednika uprave, ki zastopa druž-
bo kot namestnik predsednika uprave, s so-
glasjem nadzornega sveta pa sklepa posle,
ki pomenijo dolgoročne naložbe, in član
uprave Pogačnik Vinko, Zgornje Gorje, Spod-
nje Gorje 122c, imenovan 15. 4. 1996, ki s
soglasjem nadzornega sveta sklepa posle, ki
pomenijo dolgoročne naložbe.

Rg-109849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05493 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d., se-
dež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/035550/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Velušček Igor, razrešen 30. 9. 1996;
član uprave Falež Bojan, Ljubljana, Brodar-
jev trg 4, imenovan 1. 10. 1996, ki s soglas-
jem nadzornega sveta sklepa posle, ki po-
menijo dolgoročne naložbe.

Rg-109850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01401 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa KEMOFARMACIJA, veletrgovina za
oskrbo zdravstva, d.d., Ljubljana, sedež:
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00567/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5003814
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Korinšek Mirko, razrešen 1. 3. 1997;
Pavliha Anton, Litija, Graška 27a, razrešen
1. 3. 1997 kot član uprave in imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa družbo sa-
mostojno brez omejitev, razen v naslednjih
primerih, ko mora pridobiti predhodno so-
glasje nadzornega sveta: za nakup in proda-
jo delnic ali deležev podjetij in ustanavljanje
podjetij, če skupna vrednost delnic oziroma
deleža predstavlja več kot 10 % trajnega ka-
pitala družbe; za podeljevanje prokure in uvr-
stitev delnic družbe na borzo; za nakup, pro-
dajo ali drugačno razpolaganje z lastnimi del-
nicami; za odobravanje in/ali najemanje kre-
ditov v višini, ki presega 30 % trajnega
kapitala družbe.

Rg-109851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00872 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., sedež: Ko-
lodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5986010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Filipič Peter, razrešen 31. 12. 1996;
direktor Rop Anton, Ljubljana, Neubergerje-
va 17, imenovan 1. 1. 1997, zastopa družbo
z omejitvijo, da mora za nakup, prodajo ali
zastavo vrednostnih papirjev vseh vrst, če
vrednost posameznega posla presega
400,000.000 SIT, dajanje poroštva, garan-
cije ali podobnega jamstva, dajanje posojil ali
najemanje dolgoročnih kreditov, če vrednost
posameznega posla presega višino
40,000.000 SIT, in za pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin pridobiti soglas-
je nadzornega sveta.

Rg-109852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00906 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SIN-PO, proizvodnja in trgovina,
družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
sedež: Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10258/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5446660
Sedež: 1000 Kočevje, Trdnjava 1
Sprememba družbene pogodbe z dne

21. 1. 1997.

Rg-109853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00331 z dne 20. 3. 1997 pri subjektu
vpisa JATA REJA LJUBLJANA, Družba za
perutninarstvo, d.d., Agrokombinatska
84, Ljubljana-Polje, sedež: Agrokombinat-
ska 84, 1260 Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/03727/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, članov nad-
zornega sveta in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5100267
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jesenko France, razrešen 17. 1.

1997; direktor Hergouth Stojan, Kamnik, Zi-
kova 8, imenovan 18. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rabzelj Drago,
Azarov Marija in Šoln Janez, vstopili 23. 12.
1996; Kolenko Barbara, Udovič Blaž in Bre-
gar Marjan, izstopili 23. 12. 1996.

Sprememba statuta z dne 23. 12. 1996.

Rg-109856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00332 z dne 7. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE, Gospodarsko interesno
združenje, Slovenska 41, Ljubljana, se-
dež: Slovenska 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5848105
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kocmur Majda, razrešena 31. 10.
1995; zastopnik Roš Vito, Ljubljana, Klemen-
čičeva 3, imenovan 19. 2. 1996, zastopa in
predstavlja združenje v okviru sprejetega pro-
grama dela in finančnega načrta, za nakup in
prodajo nepremičnin in za sklepanje poslov
nad vrednostjo 500.000 SIT pa potrebuje
soglasje upravnega odbora združenja.

Rg-109857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00434 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI
RADOMLJAH, Preserje, Pelechova 83, se-
dež: Pelechova 83, 1352 Preserje, pod
vložno št. 1/01266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnice in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Špendl Marija, razrešena 2. 1.
1997; zastopnica Kern Ana Nuša, Kamnik,
Drnovo 12, Šmarca, imenovana 3. 1. 1997,
zastopa šolo brez omejitev kot ravnateljica.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-109858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00432 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
vpisa MINERVO, podjetje za miniranje,
eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo,
d.d., Dimičeva 14, Ljubljana, sedež: Dimi-
čeva 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika, člane nadzornega sveta in njihovo
spremembo ter spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5098653
Oseba, pooblaščena za zastopanje: člani

uprave Štepec Zdenka, Mertelj Janez, Milo-
ševič Radomir in Zabukovec Milan Henrik,
razrešeni 17. 1. 1997; Vrabič Otmar, Luko-
vica, Pod Gradom 30, razrešen 17. 1. 1997
kot predsednik uprave in imenovan za direk-
torja, ki potrebuje soglasje nadzornega sveta
za naslednje vrste poslov: pridobivanje in
odsvojitev deležev oziroma delnic ter prido-
bivanje, odsvojitev in ukinitev podjetij, kjer je
lastninski deleže več kot 25 % (razen če gre
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za postopek prenehanja družbe po 528. čle-
nu zakona o gospodarskih družbah; pridobi-
vanje, odsvojitev in obremenitev nepremič-
nin večje vrednosti (do 10 % osnovnega ka-
pitala), o čemer (lahko tudi naknadno) sezna-
ni nadzorni svet; ustanovitev ali ukinitev
povezanih podjetij in podružnic; najemanje
posojil in dajanje kreditov, ki posamič ali
skupno presegajo znesek 10 % osnovnega
kapitala v enem poslovnem letu; investicije,
ki presegajo posamič ali skupno v enem po-
slovnem letu 10 % osnovnega kapitala; dolo-
čitev splošnih načel poslovne politike; pode-
litev prokure.

Člani nadzornega sveta: Dizdarevič Ante,
Kejžar Igor, Kočevar Gorazd, Kunšič Tarter
Tatjana, Reven Vojko in Veren Štefan, izsto-
pili 10. 1. 1997; Kejžar Igor, predsednik,
Kremser Iztok, namestnik predsednika, Ku-
kec Igor, Ločniškar Andrej, Pajtak Vladimir in
Primc Ivo, vstopili 10. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede.

Sprememba statuta z dne 16. 1. 1997.

Rg-109859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00632 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SNEŽNIK SINPO, Proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Kočevska
Reka 1a, 1338 Kočevska Reka, pod vlož-
no št. 1/25898/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5869498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Muh-

vič Antun, Stara cerkev, Breg 15, razrešen
6. 1. 1997 kot zastopnik in imenovan 7. 1.
1997 za direktorja, ki zastopa družbo z ome-
jitvijo, da mora imeti za sklepanje poslov nad
20.000 DEM v tolarski protivrednosti soglas-
je skupščine.

Rg-109864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04232 z dne 23. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/14461/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5560632002
Firma: DOMINA ACTIVA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., podružnica Maribor
Skrajšana firma: DOMINA ACTIVA,

d.o.o., podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2312 Orehova vas, Polanska

c. 104
Ustanoviteljica: DOMINA ACTIVA, Trgov-

sko podjetje, d.o.o., Trzin, Trzin, Mengeš,
Kidričeva 104, vstop 13. 8. 1996, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Eberl Tatjana, Trzin, Mengeš, Kidri-
čeva 104, imenovana 13. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-

no z oblačili; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov.

Rg-109866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04573 z dne 20. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ANNAPURNA WAY, podjetje za izde-
lovanje, popravilo, prodajo in posredova-
nje športne opreme in športni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Vrtača 9, sedež: Vrtača
9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in usta-
noviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5346550
Firma: ANNAPURNA WAY, podjetje za

izdelovanje, popravilo, prodajo in posre-
dovanje športne opreme in športni inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Švarova 14

Sedež: 1000 Ljubljana, Švarova 14
Ustanovitelja: Sotlar Štrancar Velibor, iz-

stopil 5. 8. 1996; Kovač Rajmond, vstopil 7.
3. 1994, in Kovač Erika, vstopila 5. 8. 1996,
oba iz Ljubljane, Švarova ulica 14, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sotlar-Štrancar Velibor, razrešen 5. 8.
1996; Kovač Rajmond, razrešen 5. 8. 1996
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica
Kovač Erika, imenovana 5. 8. 1996, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1997: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-109867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05564 z dne 20. 6. 1997 pri subjektu
vpisa FACTOR, družba za svetovanje, tr-
govino in leasing, d.o.o., sedež: Sloven-
ska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26295/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5899109
Ustanovitelji: FACTOR, družba za sveto-

vanje, trgovino in leasing, d.o.o., Ljubljana,

Slovenska cesta 54, vložil 1,500.000 SIT, ki
je vstopil 24. 10. 1996, ter Bele Danica,
Ljubljana, Glinškova ploščad 22, vložila
153.750 SIT, Bele Dušan, Ljubljana,
Glinškova ploščad 22, vložil 153.750 SIT,
Čeč Andrej, Ljubljana, Spodnje Gameljne
104, vložil 153.750 SIT, Čeč Polona, Ljub-
ljana, Polanškova 8, vložila 153.750 SIT,
Glavan Stane, Ljubljana, Dolenjska 89, vložil
115.500 SIT, Kuhar Ludvig, Naklo, Pivka 7,
vložil 115.500 SIT, Milevoj Boris, Ljubljana,
Suhadolčanova 67, vložil 153.750 SIT, Mi-
levoj Mojca, Ljubljana, Suhadolčanova 67,
vložila 153.750 SIT, Miklavčič Boris, Kranj,
Struževo-del 19a, vložil 115.500 SIT, Pes-
jak Boris, Žirovnica, Breg 154, vložil
115.500 SIT, in Kalan Tomaž, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 36, vložil 115.500 SIT, ki so
vstopili 29. 3. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe pri no-
tarju dne 24. 10. 1996.

Rg-109869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07223 z dne 20. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SVEMA, podjetje za mednarodno tr-
govino ter inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Nazorjeva 6, sedež: Nazorjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13516/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524873
Ustanovitelj: Svet Matej, izstop 24. 12.

1996, SVEMA TRADE, trgovina, izvoz in uvoz
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 20,
vstop 24. 12. 1996, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
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delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52110 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških 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 ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in

tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-109870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00440 z dne 20. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐURAGIĆ –
SOTLAR, o.p., d.n.o., Tomšičeva 4, Ljub-
ljana, sedež: Tomšičeva 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5941067
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐURA-

GIĆ – SOTLAR, o.p., d.n.o., Dunajska 160,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 160.

Rg-109873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01682 z dne 20. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TIRTINA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1123602
Sedež. 1000 Ljubljana, Tbilisijska 85
Ustanoviteljici: ACCADIA S.P.S., Verona,

Italija, Via Fleming Cap 37135, vložila
1,425.000 SIT, in Canteri Caterina, Verona,
Italija, Bosco Chiesannova, vložila 75.000
SIT – vstopili 19. 3. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata; LERONA, trgovsko podjetje,
d.o.o., izstopila 19. 3. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Canteri Caterina, ki zastopa podjetje
brez omejitev, in prokurist Zakojč Zvonko,
Kranj, Gosposvetska 13, imenovana 19. 3.
1997; direktor Zajc Andrej, razrešen 19. 3.
1997.

Sprememba akta o ustanovitvi pri notarju
dne 19. 3. 1997.

Rg-109874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01847 z dne 24. 6. 1997 pri subjek-
tu vpisa ZDRUŽENJA DISTRIBUTERJEV
KIRBY, gospodarsko interesno združenje,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28770/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5985331
Ustanovitelji: MATMAR LINE, d.o.o., Ljub-

ljana, Brnčičeva 13, FINMAR TRADE, d.o.o.,
Zagreb, Vlaška 64, EKO-SIJAJ, d.o.o., Za-
greb, Savska c. 41, MBK-LINE, d.o.o., Za-
greb, Zagreb, Trešnjevka, Štefanićeva 2,

PSF LINE, d.o.o., Bratislava, Priemyselna 1,
RESTA, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje Lublin, Ul. Inzynierska 5c, DREN
COMPANY SRL. BUKAREŠTA, CROSS-
ROADS COMPANY, Ltd., Nikozija, VINKOM,
uvoz-izvoz, Skopje, Ul. Serska št. 9, RIMSKI
COMPANY, Export-import, d.d., Szeger Ha-
jos u. 18, ELEFERIOS VERBIS, trgovina s
čistilnimi stroji, zastopništvo Kirby-uvoz-izvoz,
d.o.o., Pefki, Kanari 1, ACG DIS TICKARET
LIMITED SIRKETI, Istanbul, Eliacik Han NO:
74, D: 1-2, Merkezi kozyatagi icerenkoy sk,
in G & S VACUUM SYSTEM LIMITED, Geri,
O Kliridi 16, vstopili 4. 2. 1997, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Sprememba ustanovitvene pogodbe dne
5. 2. 1997.

Rg-109882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00186 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu
vpisa DTA, Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, storitve in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gubčeve brigade 21, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593239
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 3661

Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-109884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00260 z dne 15. 5. 1997 pri subjektu
vpisa SALAMANDER, trgovina na debelo
in drobno, zunanjo trgovino in gostinstvo
ter turizem, d.o.o., Ljubljana, Nove Fuži-
ne 33, sedež: Nove Fužine 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03307/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307678
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 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; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;

52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-109886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00466 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa GS STICKEREI, podjetje za pro-
izvodnjo tekstilnih proizvodov, d.o.o., se-
dež: Gabrovka 1, 1274 Gabrovka, pod
vložno št. 1/21738/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5725895
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 1760

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-109888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01002 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa NEWTRA, podjetje za trgovino,
d.o.o., sedež: Ulica Gubčeve brigade 86,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5940591
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22.
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Rg-109415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01467 z dne 13. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29323/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191659
Firma: GAMIIT, VUKAŠINOVIČ IN BJE-

LANČEVIČ, splošna gradbena dela,
d.n.o., Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1370 Logatec, Pavšičeva 34
Ustanovitelja: Vukašinovič Boro in Bje-

lančevič Slobodan, oba iz Logatca, Pavši-
čeva 34, vstopila 15. 3. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vukašinovič Boro, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Bjelančevič Slo-
bodan, ki kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 45100
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev.

Rg-109890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01048 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MAVEC – PROFISANA & CO, trgov-
sko podjetje, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Žaucerjeva 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28497/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5918952
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 51110

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51700 Druga trgovina
na debelo; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-

no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Rg-109892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01083 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa EUROFORM, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Podu-
tiška 67, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04251/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5330980
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1997: 1552

Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-

jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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;
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-
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mi in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-109893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01085 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ITC, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo, servis in promet opreme za in-

formatiko in avtomatizacijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 264/II, sedež: Celovška
264/II, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5295408
Firma: ITC, podjetje za inženiring, pro-

izvodnjo, servis in promet opreme za in-
formatiko in avtomatizacijo, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 48.

Rg-109896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01644 z dne 22. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29259/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191934
Firma: DEDA, podjetje za inženiring,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci c.

V/11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gerjol Desanka, Ljublja-

na, Vrhovci, c. V/11, vstop 27. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gerjol Desanka, imenovana 27. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-109898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01666 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PANAX, izvoz-uvoz, finančne in
borzne storitve, d.o.o., sedež: Dunajska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653207
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Ustanovitelja: Golubovski Blaženka,

Ljubljana, Štihova 20, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; UNIART, podjetje za finančne, teh-
nične in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
izstop 5. 3. 1997; Mays Renata, Radovlji-
ca, Zgornji otok 5, vstop 5. 3. 1997, vložek
300.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Peric Valter, razrešen 5. 3. 1997;
zastopnica Mays Renata, imenovana 5. 3.
1997, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 2215
Drugo založništvo; 5010 Trgovina z motor-
nimi 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; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-

čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02092 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PORTESS, inženiring, marketing in
trgovina, d.o.o., Trbovlje, 1. junija 4, se-
dež: 1. junija 4, 1420 Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/16139/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5587883
Firma: PORTESS, inženiring, marke-

ting in trgovina, d.o.o., Ulica 1. junija
25, 1420 Trbovlje

Skrajšana firma: PORTESS, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, 1. junija 25.

Rg-109903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02331 z dne 19. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/20257/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5674166002
Firma: MEANDER, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino, inženiring in sto-
ritve, podružnica CAFE PINOCCHIO

Skrajšana firma: MEANDER, d.o.o.,
Ljubljana, podružnica CAFE PINOCCHIO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152, Hala A
Ustanovitelj: MEANDER, d.o.o., Ljublja-

na, Cesta v Mestni log 55, vstop 21. 6.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Marin Marija, Ljubljana, Preglov trg

12, imenovana 21. 4. 1997, kot vodja po-
družnice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-109904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02345 z dne 23. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29266/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1193961
Firma: DORR TECH G.M.B.H., Harts-

fieldstrasse 51, 73466 Lauchheim-Hu-
len, Zvezna republika Nemčija,
PODRUŽNICA Ljubljana

Pravnoog. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Pohor-

skega bataljona 101
Ustanovitelj: DORR TECH G.M.B.H.,

Laucheim-Hulen, Hartsfieldstrasse 51, vs-
top 20. 2. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Marn Dunja, Ljubljana, Ulica Po-
horskega bataljona 101, imenovana 20. 2.
1997, kot vodja podružnice zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-109905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02347 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu
vpisa JAKI, trgovina, servis, d.o.o., Ljub-
ljana, Sousenska 9, sedež: Sousenska 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/121282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5507839
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-109911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02452 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MA-CO PROFESIONAL, oprema ve-
likih kuhinj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Le-
tališka cesta 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28743/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5986281
Firma: MA-KO PROFESIONAL, oprema

velikih kuhinj, d.o.o.
Skrajšana firma: MA-KO PROFESIO-

NAL, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Ljubljanska

cesta 42a
Ustanovitelj: CONTO inženiring, storitve,

trgovina, d.o.o., Ljubljana, izstop 23. 4.
1997; Mačuka Edo, Grosuplje, Ljubljanska
cesta 42a, vstop 22. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Božidar in prokurist Goršič
Marjan, razrešena 23. 4. 1997; Macuka
Edo, razrešen 23. 4. 1997 kot prokurist in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-109913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02727 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu
vpisa GAMBIT – TRADE, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sav-
ska c. 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep za Srg
96/03815 – spremembo ustanoviteljev in
njihovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5475465
Ustanovitelji: Šiftar Miran, izstopil 15. 4.

1996, ter Šinkovec Dušan in Domijan Aljo-
ša, izstopila 13. 6. 1996; GAMBIT –
TRADE, d.o.o., Ljubljana, Savska 3, vstopil
15. 4. 1996, vložil 1,230.000 SIT, in RR
GAMBIT, d.o.o., Ljubljana, Savska 3, vsto-
pil 13. 6. 1996, vložil 4,050.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-109916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03535 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa NOCOM, proizvodnja, trgovina, in-
ženiring, d.o.o., Gostičeva 51a, Nožice,
sedež: Gostičeva 51a, Nožice 1235, Ra-
domlje, pod vložno št. 1/13661/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 96/07237 – spremembo usta-
noviteljev, deležev in zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5537118
Ustanovitelja: NOCOM, proizvodnja, tr-

govina, inženiring, d.o.o., Radomlje, Gosti-
čeva 51a, Nožice, vstop 30. 12. 1996,
vložek 159.990 SIT, in Humar Jasmina, Ra-
domlje, Gostičeva 51a, Nožice, vstop 1. 3.
1991,vložek 600.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Humar Jasmina, razrešena 30. 12.
1996; direktor Humar Janez, Radomlje, Go-
stičeva 51a, Nožice, imenovan 30. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v 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; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
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izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-109924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05830 z dne 27. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29279/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5992001
Firma: WALTER WOERNER GMBH

AND CO.KG, Textilmaschinen-Service,
Pfullingen, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1234 Mengeš, Mlakarjeva 1,

Trzin
Ustanovitelj: Walter Woerner GMBH AND

CO.KG, Textilmaschinen-Service, Pfullin-
gen, D 72793, Pfullingen, Benzstrasse 22,
vstop 15. 7. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sansoni Franc, Mengeš, Mlakarje-
va 1, Trzin, imenovan 15. 7. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja.

Rg-109926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05984 z dne 15. 5. 1997 pri subjektu
vpisa BENEFIT, Podjetje za proizvodnjo
in prodajo na domačem in tujem trgu,
Vrhnika, d.o.o., sedež: Sivkina ulica 2,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/13501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532604
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vehar Danijel, Vrhnika, Siv-

kina ulica 2, vstop 23. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 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; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-

nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 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; 7140 Izposojanje izdel-
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kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Rg-109929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06137 z dne 26. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa KORAPIS, Podjetje za raču-
novodsko finančne storitve in consul-
ting, d.o.o., Ljubljana, Komacova 8, se-
dež: Komacova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07230/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev, uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5384842
Ustanovitelja: Frelih Terezija, Ljubljana,

Komacova 8, vstop 5. 6. 1990, vložek
1,000.000 SIT, in KORAPIS, podjetje za
računovodsko finančne storitve in consul-
ting, d.o.o., Ljubljana, Komacova 8, vstop
13. 11. 1996, vložek 500.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-110069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06920 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa O.R.F.I.S., d.o.o., podjetje za oprav-
ljanje organizacijskih, računovodskih, fi-
nančnih, storitvenih in komercialno tr-
govskih dejavnosti, Ljubljana, sedež:
Prušnikova 31, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20016/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5671825
Firma: O.R.F.I.S., d.o.o., podjetje za

opravljanje organizacijskih, računovod-
skih, finančnih, storitvenih in komercial-
no trgovskih dejavnosti, Ljubljana

Skrajšana firma: O.R.F.I.S., d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 3
Ustanovitelja: Zatler Marinka, Ljublja-

na, Prušnikova 31, vstop 13. 10. 1992,
vložek 2,189.750 SIT, in O.R.F.I.S., Ljub-

ljana, Savska 3, vstop 19. 12. 1996, vlo-
žek 115.250 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
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brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 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; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 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.

Rg-110070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06939 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa DOBAVNI BETON, proizvodnja in
transport betona, d.o.o., prevod firme v

nemškem jeziku: LIEFERBETON, Pro-
duktion und Transport von Beton,
GmbH, sedež: Ig 365, 1292 Ig pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/24844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zmanjšanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5816394
Osnovni kapital: 3,584.000 SIT
Ustanovitelj: LIEFERBETON AG, Dunaj,

Avstrija, Handelskai 132, vstop 5. 11.
1993, vložek 3,584.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06941 z dne 30. 5. 1997 pri subjektu
vpisa BASCO, Podjetje za izvajanje zi-
darskih in fasaderskih del, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zaloška 78a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, akta o ustanovitvi, osnovnega kapitala
in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in spre-
membo naslova ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5728401
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva uli-

ca 2
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Bašič Mirsad, Pećigrad, Ca-

zin, vstop 13. 10. 1992, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Baši Tatjana, Ljubljana, Brilejeva uli-
ca 2, imenovana 26. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 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;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 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; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-110074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07182 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ČISTOČA, podjetje za čiščenje,
vzdrževanje in varovanje objektov,
d.o.o., Trzin, sedež: Lobodova 18, Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno št.
1/12179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5496039
Ustanovitelja: Mušič Franc, Mengeš, Lo-

bodova 18, Trzin, vstop 4. 4. 1991, vložek
1,394.100 SIT, in ČISTOČA, podjetje za
čiščenje, vzdrževanje in varovanje objektov,
d.o.o., Trzin, Mengeš, Lobodova 18, Trzin,
vstop 27. 12. 1996, vložek 154.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-110076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07209 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa JOMIK, Proizvodnja, storitve, trgo-
vina, d.o.o., Domžale, sedež: Zoranina
10, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/21660/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5733871
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Milena, Domža-

le, Zoranina 10, in Zupančič Jože, Ljublja-
na, Stražarjeva 28, vstopila 23. 2. 1993,
vložila po 801.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 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; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
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pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;

52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Rg-110077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07239 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TUING, podjetje za svetovanje in
inženiring, d.o.o., Brezovica, sedež: Dra-
gomerška 43, 1351 Brezovica, pod vlož-
no št. 1/09153/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5453682
Ustanovitelji: TUING, podjetje za sveto-

vanje in inženiring, d.o.o., Brezovica, Dra-
gomerška 43, vstop 27. 12. 1996, vložek
150.000 SIT, Podkrajšek Peter, Brezovica,
Dragomerška 43, vstop 19. 6. 1990, vlo-
žek 900.000 SIT, in Podkrajšek Slavica,
Brezovica, Dragomerška 43, vstop 19. 6.
1990, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-

zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-110078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07250 z dne 13. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PAVMACAR, trgovina, storitve, ser-
vis, d.o.o., Dol pri Ljubljani, sedež: Zajel-
še 78, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/22773/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5817099
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-110079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07257 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PROSTOR, Podjetje za prostorske
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storitve, d.o.o., Trzin, Na jasi 6, Mengeš,
sedež: Na jasi 6, Trzin, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/17460/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613710
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-110080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00027 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
vpisa KOTANYI, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Pod hribom 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26788/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911346
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jager Aurea, razrešena 20. 12.
1996; direktor Polak Jožef, Ivančna Gori-
ca, Cesta 2. grupe odredov 35, imenovan
20. 12. 1996, posle nabave oziroma naku-
pa materiala ali osnovnih sredstev do zne-
ska tolarske protivrednosti 100.000 ATS
sklepa brez soglasja ustanovitelja, nad tem
zneskom pa le s predhodnim pisnim soglas-
jem ustanovitelja.

Rg-110083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00097 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa BELMET, trženje biroelektronike in
merilne tehnike, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Prušnikova 95, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02804/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kos Andrej, razrešen 2. 4. 1996;
zastopnik Kos Marko, Ljubljana, Grampov-
čanova 55, imenovan 2. 4. 1996, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 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;
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; 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; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6110
Pomorski promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil 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; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-110086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00178 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa IVEK, Podjetje za storitve in trgovi-
no, d.o.o., Lavrica, sedež: Vrečarjeva
20a, Lavrica, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/11349/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5474264
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-

njah; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, 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;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-110087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00210 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MAKLEN, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Ljubljana-Šentvid,
Vižmarska pot 8, sedež: Vižmarska pot
8, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/08958/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5436095
Dejavnost, vpisana 22. 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; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 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; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00366 z dne 23. 5. 1997 pri subjektu
vpisa INTERTURS, podjetje za prevozne
storitve in trženje, d.o.o., Aljaževa 7,
1000 Ljubljana, sedež: Aljaževa 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in njihovih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5645107
Ustanovitelji: Civha-Škoda Hijacinta,

Ljubljana, Milčinskega 1a, vstopila 28. 3.
1994, vložila 1,560.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dautović Smail in Miladić Mi-
lenko, izstopila 29. 11. 1996.
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Rg-110089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00420 z dne 22. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa CHIO, družba za trgovinsko
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sta-
ničeva 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25428/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5847940
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

106.

Rg-110090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00457 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa NAVIGO, podjetje za špedicijo,
transport, zastopanje in trgovino, d.o.o.,
sedež: Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16241/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5591392
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,

čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 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;
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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131

Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-110091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00495 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SPECTOR, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Vrhovci cesta IX/8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27535/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in
njihovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5935342
Firma: SPECTOR, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: SPECTOR, d.o.o.
Ustanovitelji: Makovec Janez, Ljubljana,

Dolgi most 1, vložil 360.000 SIT, Tomšič
Franc, Ljubljana, Vrhovci, cesta IX/8, vložil
300.000 SIT, in Kavčnik Albin, Brezovica
pri Ljubljani, Vrhovčeva cesta 2a, vložil
300.000 SIT, ki so vstopili 14. 2. 1996, ter
Cergolj Jože, Ljubljana, Kamnogoriška ce-
sta 31, vložil 180.000 SIT, Potočnik Ciril,
Ljubljana, Maroltova 1, vložil 90.000 SIT,
Kremžar Emil-Janko, Ljubljana, Ulica Kneza
Koclja 20, vložil 90.000 SIT, Ropret Zvon-
ko, Ljubljana, Dolenjska cesta 38, vložil
90.000 SIT, in Rebernak Matjaž, Srednje
Jarše, Kamniška cesta 3, vložil 90.000 SIT,
ki so vstopili 17. 12. 1996 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-110092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00503 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MTE COMMERCE, podjetje za ko-
mercialno poslovanje na domačem in
tujem trgu ter promet blaga na debelo
in drobno, d.o.o., Ljubljana, Polje 351c,
sedež: Polje 351c, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02757/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in skrajšane firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5302064
Firma: MTE COMMERCE, družba za

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MTE COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dolo-

mitskega odreda 9
Dejavnost, vpisana 28. 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; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
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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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250

Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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.

Rg-110093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00517 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
vpisa VITAMED, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Neubergerjeva 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova ustanovitelja, spremembo zastopnika
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5444985
Ustanovitelj: Kramar Matjaž, Lljubljana,

Ulica 9. junija 15, vstop 12. 6. 1990, vlo-
žek 609.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kramar Katarina, razrešena 22. 1.
1997; Kramar Jožefa, Ljubljana, Ulica 9.
junija 15, razrešena 22. 1. 1997 kot proku-
ristka in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa in predstavlja družbo brez omejitev, in
prokurist Kramar Matjaž, imenovan 22. 1.
1997.

Rg-110095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00531 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PRONEON, Podjetje za proizvod-
njo, montažo in trgovino s svetlobnimi
napisi ter pleksi steklom, d.o.o., Ljublja-
na, Rožičeva ulica 1, sedež: Rožičeva
ulica 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5475945
Firma: PRONEON, proizvodnja svet-

lobnih in drugih reklamnih napisov,
d.o.o., Vrhnika

Sedež: 1360 Vrhnika, Opekarska 16
Osnovni kapital: 43,541.239 SIT
Ustanovitelja: Vučko Ivan, Medvode, Go-

ričane 27, vložil 32,655.929 SIT, in Dučič
Vladimir, Medvode, Golo brdo 119, vložil
10,885.310 SIT – vstopila 27. 12. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-110098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00670 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa RA-TO, podjetje za notranjo in zu-
nanjetrgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Manice Komarove 15,
1210 Ljubljana-Vižmarje, pod vložno št.
1/23331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslovov ustanovite-

ljev, imenovanje prokurista in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768772
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelja: Torbica Radenko in Torbi-

ca Jasminka, oba iz Ljubljane-Šentvida,
Zvezda št. 19, vstopila 16. 3. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Torbica Radenko, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 16. 3. 1993, in
prokuristka Torbica Jasminka, imenovana
16. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-110099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01045 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa STIMB, storitveno, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 21, sedež: Stegne 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768616
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim 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;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 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; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01068 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa COMZONE, trgovinska d.o.o., se-
dež: Litostrojska 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26392/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5895197
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

354.

Rg-110101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01080 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa E-NET, okoljevarstveni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ciril Metodov trg 19,
sedež: Ciril Metodov trg 19, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02656/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme in naslova ustanovitelja ter
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299861
Firma: E-NET, okoljevarstveni inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana, Ambrožev trg 5
Sedež: 1000 Ljubljana, Ambrožev

trg 5

Ustanovitelja: Hodalič Jorg Jurij, Ljublja-
na, Pot na Golovec 20, vstop 19. 10. 1989,
vložek 801.000 SIT, in Jermanj Bojc, Ljub-
ljana, Resljeva c. 3, vstop 10. 1. 1994,
vložek 801.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-110102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01640 z dne 12. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29340/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191926
Firma: RONE, d.o.o., Ljubljana, po-

sredništvo in storitve, Pot v dolino 44a,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v doli-
no 44a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lavrič Irena, Ljubljana,

Pot v dolino 44, vstop 5. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lavrič Irena, imenovana 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 641 Poštne in kurirske storitve;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje 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 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.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 721 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti; davčno svetovanje; razisko-
vanje trga in javnega mnenja; podjetniško
svetovanje; upravljanje s holding družbami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 745 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 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.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-110103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01689 z dne 6. 6. 1997 pod št. vložka
1/29310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1191969
Firma: KASKADA MONT – SPASO-

JEVIČ, k.d., zaključna dela v gradbe-
ništvu

Skrajšana firma: KASKADA MONT –
SPASOJEVIČ, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Riharjeva uli-

ca 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Spasojevič Slavko, Zvor-

nik, Š. Malešič, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Mujagič Šerif, Ljubljana, Ri-
harjeva ulica 28, ki ne odgovarja, vstopila
18. 2. 1997, vložila po 1.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Spasojevič Slavko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Mujagič Šerif,
imenovana 18. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1997: 45210
Splošna gradbena dela; 45320 Izolacijska
dela; 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-110104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02198 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SICOM, podjetje za inženiring, raz-
voj, proizvodnjo in marketing računal-
niških, informacijskih in komunikacijskih
sistemov, Ljubljana, d.o.o., sedež: Brnči-
čeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02932/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5302927
Firma: SICOM, računalniški program-

ski inženiring, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šubičeva 3
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 2215

Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
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oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-110105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02326 z dne 18. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193082
Firma: BIROM, brušenje in izdelava

rezil ter trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: BIROM, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska c. 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Franc, Kamnik, Pod-

gorje 128, vstop 15. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mušič Franc, imenovan 15. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-

nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega 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 uprav-
ljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-110107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02346 z dne 12. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29338/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193902
Firma: ABELAS, družba za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lamce Beniamin, Tirana, Al-

banija, Korce, Rr. Bajram Curri 490/11,
vstop 8. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lambe Beniamin, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Polak Stjenka,
Ljubljana, Ul. Pohorskega bataljona 249,
imenovana 8. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi



Stran 1778 / Št. 17 / 5. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 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-110110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02381 z dne 6. 6. 1997 pod št. vložka
1/29311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193970
Firma: ANET, trgovina in servis, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 31
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: A 1, leasing in finance,

d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 93,

vstop 2. 4. 1997, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuga Robert, Dol pri Ljubljani, Za-
boršt pri Dolu 38, imenovan 2. 4. 1997,
zastopa družbo z omejitvijo, da ne more
brez soglasja skupščine sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: po-
delitev prokure; pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin in drugih osnov-
nih sredstev, preko vrednosti tolarske proti-
vrednosti 100.000 (sto tisoč) DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan skleni-
tve pogodbe, če to ni že izrecno opredelje-
no v delovnem programu ali razvojnem
planu, razen blaga (avtomobilov, rezervnih
delov ipd.) v okviru osnovne dejavnosti; na-
kup, prodajo ali drugo razpolaganje s sred-
stvi družbe preko vrednosti tolarske proti-
vrednosti 100.000 (sto tisoč) DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan skleni-
tve pogodbe, razen blaga (avtomobilov,
rezervnih delov ipd.) v okviru osnovne de-
javnosti; izvajanje investicijskih del, preure-
janje ali adaptacijo poslovnih prostorov; na-
jemanje ali dajanje posojil, prevzemanje po-
roštva ali sklepanje drugih poslov, ki bi druž-
bo obremenili za več kot vrednost tolarske
protivrednosti 100.000 (sto tisoč) DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe; sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih ali tujih sredstev z rokom
trajanja več kot 1 (eno) leto, razen blaga
(avtomobilov, rezervnih delov ipd.) v okviru
osnovne dejavnosti; prenos kakršnihkoli
pravic družbe na tretje osebe; in ko tako
določa zakon.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02460 z dne 23. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29394/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1193201
Firma: INFO-D, posredovanje in infor-

macije, d.o.o.
Skrajšana firma: INFO-D, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Roška ul. 64b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prica Dušan, Kočevje, Uli-

ca Heroja Marinclja 1, vstop 24. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prica Dušan, imenovan 24. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0123 Reja prašičev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 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; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 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.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj 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; 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; 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; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;

5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredni-
štvo 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.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03099 z dne 30. 5. 1997 pri subjektu
vpisa VRAMI, proizvodnja, trgovina, fi-
nančni inženiring, d.o.o., Podjunska 22,
Ljubljana, sedež: Podjunska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20866/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 5725/96 na podlagi Cpg
34/97 – spremembo zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5727154
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vra-

tič Milko, Ljubljana, Podjunska 22, razre-
šen 4. 10. 1996 kot družbenik in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
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izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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 pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03185 z dne 10. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29320/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196243
Firma: MWS SYSTEM, podjetje za tr-

govino, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: MWS SYSTEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 217
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podboj Marko, Ljubljana,

Hranilniška 3, vstop 29. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podboj Marko, imenovan 29. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
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Rg-110121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/03159 z dne 27. 5. 1997 pri subjektu
vpisa LESNINA INŽENIRING, podjetje za
projektiranje, gradnjo in opremo objek-
tov, p.o., sedež: Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03437/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje p.o. v d.d., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in tipa zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti ter člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5213436
Firma: LESNINA INŽENIRING, podjet-

je za projektiranje, gradnjo in opremo
objektov, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: LESNINA INŽENI-
RING, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 259,120.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vložil
51,840.000 SIT, Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, (delnice, rezervirane za notranji
odkup), Ljubljana, Dunajska 160, vložil
34,400.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
25,900.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 25,900.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
51,820.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 69,260.000 SIT – vstopili
29. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Frat-
nik Savo, Ljubljana, Mirje 2, razrešen 29. 2.
1996 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka, ki v začasni upravi zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Breznik Uroš,
Grilj Janez in Prelovšek Metka, vstopili 29.
2. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 00652/00198-
1996/MP.

Rg-110123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00770 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PRIZMA COMMERCE, gostinstvo,
turizem, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gerbičeva 101, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/04791/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 23. 1. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5329477
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvor-

ska 16
Dejavnost, vpisana 22. 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-110124

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00773 z dne 23. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ESTELA, trgovsko-proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stražarje-
va 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5672147
Firma: ESTELA, trgovsko-proizvodno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ESTELA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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;
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 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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; 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 1. 1997.
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Rg-110125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00783 z dne 27. 5. 1997 pri subjektu
vpisa SKOBEC, Trgovina z lovsko in
športno opremo, d.o.o., Grosuplje, Kozi-
nova 30, sedež: Kozinova 30, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/11769/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5495644
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 0201

Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 5. 1997.

Rg-110127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00870 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa DR. GORKIČ, zdravstvena dejav-
nost, zastopanje in prodaja medicinske
opreme, d.o.o., sedež: Kolajbova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5573491
Sedež: 1370 Logatec, Stara ceta 6
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

21. 2. 1997.

Rg-110128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00875 z dne 5. 6. 1997 pri subjektu
vpisa JOKMI, podjetje za montažo vise-
čih krožnih transporterjev, d.o.o., Šmar-
tinska c. 15, Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska c. 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15718/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5574773
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1997: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3650 Proizvodnja igral-

nih pripomočkov in igrač; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 5. 1997.

Rg-110129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00887 z dne 3. 6. 1997 pri subjektu
vpisa UNI KRISTAL, d.o.o., proizvodnja
kalcijevega karbonata, Kresnice, sedež:
Kašeljska 113, 1281 Kresnice, pod vlož-
no št. 1/27440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5904382
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1997: 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 1. 1997.

Rg-110130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00931 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KALAN TRADE, Podjetje za proda-
jo in servisiranje vozil, d.o.o., sedež: Še-
tinova 4, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/08399/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5419026
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Jožef, Medvode, Še-

tinova 4, vstop 12. 9. 1990, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00944 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ROSINI, trgovina na debelo in drob-
no z obutvijo, d.o.o., Ljubljana, Šarano-
vičeva 12, sedež: Šaranovičeva 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5769612
Firma: ROSINI, trgovina na debelo in

drobno z obutvijo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1997: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-

belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi druž-
be z dne 6. 2. 1997.

Rg-110134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01094 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa VELICO, trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja,
deleža, zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607302
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3
Ustanovitelj: Rigl Peter, Ljubljana, Voš-

njakova 10, vstop 4. 10. 1993, vložek
7,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajec Igor, izstop 5. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Igor, razrešen 10. 2. 1997;
Rigl Peter, razrešen 10. 2. 1997 kot proku-
rist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6420 Telekomu-
nikacije; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
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razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 1997.

Rg-110138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02167 z dne 9. 5. 1997 pri subjektu
vpisa K.K.L., mednarodna trgovina,
d.o.o., sedež: Ljubljana, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28833/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5997038
Ustanovitelj: Collauti Gregor, izstop 9. 4.

1997; Collauti Mark, Ljubljana, Potokarjeva
ulica 43, vstop 9. 4. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Collauti Mark, imenovan 9. 4. 1997.

Rg-110143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02663 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa OEGUSSA LJUBLJANA, Podjetje za
promet z žlahtnimi kovinami in dentalni-
mi proizvodi, d.o.o., Šišenska 4, 1000
Ljubljana, sedež: Šišenska 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24265/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
priimka direktorice s temile podatki:

Matična št.: 5782899
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Peternel Barbara, Ljubljana, Za-
dobrovška cesta 82a, imenovana 15. 12.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da za
sklenitev poslov v vrednosti nad 1,000.000
SIT potrebuje pisno soglasje družbenika ali
prokurista.

Rg-110145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02683 z dne 23. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29265/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194470
Firma: 3 SPORT, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 7
Skrajšana firma: 3 SPORT, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Završnik Tomaž, Ljubljana,

Pod bresti 31, vložil 1,140.000 SIT, Čope
Roman, Ljubljana, Celarčeva ulica 8, vložil
150.000 SIT, Perčič Igor, Ljubljana, Celar-
čeva ulica 14, vložil 135.000 SIT, in Zavr-
šnik Rok, Ljubljana, Pod bresti 31, vložil
75.000 SIT – vstopili 8. 5. 1997, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Završnik Tomaž in zastopnik Čope
Roman, imenovana 8. 5. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-

bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno 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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/0002702 z dne 3. 6. 1997 pri subjektu
vpisa FON-TES, projektiranje, montaža,
vzdrževanje TK omrežij, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Glonarjeva 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, ustanovitelja, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5951119
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanski na-

sip 42
Ustanovitelj: Tešić Dušan, Ljubljana, Uli-

ca Angelce Ocepkove 7, vstop 23. 5. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Tešić Jelena, izstop 9. 5. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Tešić Jelena, razrešena 9. 5.
1997; Tešič Dušan, razrešen 9. 5. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 5. 1997.

Rg-110147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02712 z dne 22. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29263/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194526
Firma: CING, podjetje za inženiring,

svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: CING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ravbarjeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cirman Tomaž, Ljubljana,

Ravbarjeva 5, vstop 9. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cirman Tomaž, imenovan 9. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-110152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01796 z dne 22. 4. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29165/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192060
Firma: GIRS, storitve in trgovina,

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

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Novo
Polje c. XVI/5a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavliha Irena in Pavliha

Simon, oba iz Ljubljane-Polje, Novo Polje,
C. XXI/11b, vstopila 26. 3. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pavliha Irena, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Pavliha Simon,
ki kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4532 Izolacijska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 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; 7430 Tehnično preiz-
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kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-110153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01752 z dne 16. 4. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29145/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192035
Firma: MBT PROMET, proizvodnja,

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MBT PROMET, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Balaban Stojan in Balaban

Malbaša Božica, oba iz Zagreba, Bjelovina
17a, vstopila 18. 3. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristki Vukman Nada, Ljubljana, Povšetova
ulica 104, in Balaban Malbaša Božica, ter
direktor Balaban Stojan, ki kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev – imenovani
18. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1997: 15812
Dejavnost slaščičarn; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;

51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-110155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/05607 z dne 10. 4. 1997 pri subjektu
vpisa PETER-S TELEURH, telekomunika-
cijski inženiring in trgovina, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Koblarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08428/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5406978
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1997: 2623

Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-

rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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;
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; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
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medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6420 Tele-
komunikacije; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških 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; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 3. 1997.

Rg-110157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/05699 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu
vpisa SCHENKER & CO. AG, podružnica
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27051/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5913071
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Fakin Marino, razrešen 31. 8. 1996;
zastopnik Valenko Oton, Maribor, Meljski
dol 5b, imenovan 1. 9. 1996, kot predstav-
nik podružnice zastopa podružnico neome-
jeno.

Rg-110158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/06142 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu
vpisa RAMBIT, d.o.o., Podjetje za raču-
nalniški marketing, biroopremo, inženi-
ring in trgovino, sedež: Vodnikova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5312922
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Stanislav, Ljubljana,

Gorjupova 14, vstopil 18. 12. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Veselič Vojka-Jasna, Kovačič Zdenko in Zu-
panek Franc, izstopili 18. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelenko Gorazd, razrešen 18. 11.
1996; direktor Kovač Kajetan, Ljubljana,
Gorjupova 14, imenovan 18. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 60240 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov.

Rg-110159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01744 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa IMPRINT INTERNATIONAL, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5986320
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Medič Ilja, razrešen 25. 3. 1997;
Cernatič Andrej, Dornberk, Gregorčičeva ul.
48, razrešen 25. 3. 1997 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki kot poslovni
pooblaščenec – zastopnik zastopa družbo
z omejitvami: 1) podpisuje pogodbe, raču-
ne, naročilnice, odobrava izplačila ipd. do
vrednosti 2,000.000 SIT, nad to vrednostjo
pa je upravičen podpisovati dokumente in

akte le direktor, pooblaščenec pa le, če mu
direktor za vsak posamezen primer izda pi-
sno soglasje oziroma pooblastilo; 2) direk-
tor družbe mora biti sopodpisnik vseh aktov
ali nalogov za odobritev katerihkoli investicij
v opremo in osnovna sredstva, nepremič-
nin; 3) direktor družbe mora biti sopodpi-
snik nalogov za dvig gotovine z računa druž-
be na banki, vseh aktov v zvezi s posli pri
bankah oziroma v bankah (npr. krediti, ga-
rancijami ipd.).

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 25. 3. 1997.

Rg-110160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01813 z dne 8. 4. 1997 pod št. vložka
1/29112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192639
Firma: DOREMA, družba za proizvod-

njo tekstilnih in kovinskih izdelkov,
d.o.o., Radomlje

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

govornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Opekarniška

ulica 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: H.M.C. BEHEER B.V., AG

Doetinchem, Havenstraat 43, vstop 25. 3.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-
neralni direktor Veldhorst Johannes Alber-
tus, HB Doetinchem, Lorentzlaan 16, ki za-
stopa družbo neomejeno, ter direktor Sto-
imenovski Pavle, Ljubljana, Rusjanov trg 8,
ki zastopa družbo z omejitvijo, da nad
25.000 nemških mark v tolarski protivred-
nosti potrebuje soglasje ustanovitelja, in di-
rektor Štih Stanislav, Novo mesto, Jedinšči-
ca 17, ki zastopa družbo z omejitvijo, da
nad 1.000 nemških mark v tolarski proti-
vrednosti potrebuje soglasje ustanovitelja,
imenovani 15. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1997: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-110162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/06168 z dne 3. 4. 1997 pri subjektu
vpisa INTERFIN, podjetje za zunanjo tr-
govino in finančni ingeniring, d.o.o., se-
dež: Cesta v Mestni log 68, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07448/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev, deleža, osnovnega
kapitala in zastopnikov, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5386489
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Sedež: 1000 Ljubljana, Livada 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jordann Ferdinand, izstop

21. 11. 1996; Raner Marija, Ljubljana, Liva-
da 5, vstop 21. 11. 1996, vložek 1,500.000
SIT odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jordann Ferdinand, razrešen 21. 11.
1996; direktorica Raner Marija, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Raner An-
ton, oba iz Ljubljane, Livada 5, imenovana
21. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 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; 74203 Ar-

hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/06140 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ŠPEDICIJA PIŠKUR, d.o.o., Ljublja-
na, Podmilščakova 21b, sedež: Pod-
milščakova 21b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08375/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnika in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5408334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Piškur Nataša, Ljubljana, Pod-
milščakova ulica 21b, imenovana 21. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 21. 11. 1996.

Rg-110164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/06108 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu
vpisa PRILIKA, zastopstvo in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubarjeva 48,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5487641
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bohnec Ivan, razrešen 12. 3. 1996;
direktor Suša Matej, Ljubljana, Trubarjeva
48, imenovan 12. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-110259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03299 z dne 26. 6. 1997 pri subjektu
vpisa RIKS & SLUGA, Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Sp. Rudnik, C.
I/31, sedež: Sp. Rudnik, C. I/31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5446031
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-

balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
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.; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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-
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terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.

Rg-110260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02818 z dne 26. 6. 1997 pri subjektu
vpisa BIRO ZA DELO, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Komenskega 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21073/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5717477
Firma: AQ, trgovsko in storitveno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AQ, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Mihov štra-

don 19
Ustanoviteljica: Razmoska Vesna, Dom-

žale, Ulica Simona Jenka 13a, vstop 2. 8.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Raz-
moska Vesna, razrešena 13. 5. 1997 kot
direktorica in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, Magajna Andrej, Ljubljana, Mi-
hov Štradon 19, razrešen 13. 5. 1997 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in prokurist Sa-
lokar Ferdinand, Ljubljana, Povšetova ulica
59, imenovan 13. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 4521 Splošna gradbena dela; 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
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nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 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; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-

lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85324 Druge socialne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1997.

Rg-110265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01104 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa INTEGRAL STOJNA, Avtobusni pro-
met Kočevje, d.o.o., sedež: Trg zbora od-
poslancev 38, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/13156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, članov nadzornega sve-
ta in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5517010
Firma: INTEGRAL STOJNA, Avtobusni

promet, d.o.o.
Skrajšana firma: INTEGRAL STOJNA,

Kočevje, d.o.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Reška cesta 1
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za raz-

voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
13,750.000 SIT, vstopil 15. 12. 1994,
DPB VIZIJA PID, d.d., Novo mesto, Novi trg
5, vložil 21,530.000 SIT, vstopil 11. 7.
1995; Abram-Marvin Silva, Kočevska Re-
ka, Novi Lazi 13, vložila 524.000 SIT, Be-
gič Jurica, Kočevje, Heroja Marinclja 9, vlo-
žil 1,038.000 SIT, Boc Miran, Kočevje, Ki-
dričeva 6, vložil 1,212.000 SIT, Debevc
Loti, Kočevje, Turjaško naselje 8, vložila
437.000 SIT, Glad Marjan, Kočevje, Trata
V/6, vložila 1,201.000 SIT, Janež Zlatko,
Draga, Črni potok pri Dragi 16, vložil
925.000 SIT, Japundža Radmila, Kočevje,
Heroja Marinclja 8, vložila 544.000 SIT,
Jezeraškič Slavko, Kočevje, Trg zbora od-
poslancev 55, vložil 974.000 SIT, Kenda
Stanislav, Kočevje, Mestni log II 13, vložil
1,015.000 SIT, Klepec Stanislav, Osilnica,
Ribjek 5, vložil 1,612.000 SIT, Kobler Sta-
nislav, Kočevje, Kočevska c. 127, Dolga
vas, vložil 1,651.000 SIT, Koritnik Milan,

Kočevje, Mahovnik 40, vložil 792.000 SIT,
Košir Ivan, Dolenja vas, Grčarice 21, vložil
1,008.000 SIT, Lončar Štefan, Stara cer-
kev, Dolnje Ložine 2, vložil 1,313.000 SIT,
Martič Andreja, Kočevje, Kajuhovo naselje
2, vložila 862.000 SIT, Marušič Andrej, Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 54, vložil
876.000 SIT, Mestnik Marija, Kočevje, Na-
brežje 25, vložila 2,491.000 SIT, Ofak Ivan,
Kočevje, Heroja Marinclja 8, vložil
1,751.000 SIT, Rožman Anton, Kočevje,
Kajuhovo naselje 19, vložil 1,366.000 SIT,
Škofic Vinko, Kočevje, Ljubljanska 33, vlo-
žil 1,287.000 SIT, Šilc Andrej, Ribnica,
Nemška vas 42, vložil 870.000 SIT, Šolaja
Ljuban, Kočevje, Kajuhovo naselje 4a, vlo-
žil 1,140.000 SIT, Štimac Alojzij, Vas, Po-
tok 14, vložil 1,348.000 SIT, Šutej Dragi-
ca, Kočevje, Turjaško naselje 15, vložila
647.000 SIT, Valenčič Boris, Kočevje, He-
roja Marinclja 7, vložil 680.000 SIT, Valen-
tič Ivan, Kočevje, Turjaško naselje 3, vložil
943.000 SIT, Vesel Cveto, Osilnica, Sela
28, vložil 1,605.000 SIT, Vesel Francois,
Ribnica, Trg V. Vlahoviča 10, vložil
1,241.000 SIT, Vesel Vinko, Kočevje,
Mestni log II 41, vložil 1,063.000 SIT, Ža-
gar Ana, Kočevje, Streliška 9, vložila
689.000 SIT, in Žagar Jožko, Draga, Sred-
nja vas 6, Draga, vložil 1,447.000 SIT, vsto-
pili 16. 6. 1991, Ahac Ervin, Kočevje, Ru-
darsko naselje 26, vložil 627.000 SIT, Go-
ljevšček Petra, Kočevje, Turjaško naselje 6,
vložila 380.000 SIT, Kaluža Zdravko, Ko-
čevje, Livold 8b, vložil 533.000 SIT, Kljun
Metod, Ribnica, Žlebič 40a, vložil 437.000
SIT, Petek Srečko, Stara cerkev, Gorenje
16, vložil 497.000 SIT, Polajnar Jernej, Ko-
čevje, Bračičeva ulica 30, vložil 357.000
SIT, in Strle Franc, Loški potok, Hrib, Loški
potok 98, vložil 607.000 SIT, vstopili 15.
12. 1994, Lipovec Marija, Kočevje, Tesar-
ska ulica 5c, vložila 450.000 SIT, vstopila
23. 7. 1996 – odgovornost: ne odgovarja-
jo; Lipovec Ivan, izstopil 23. 7. 1996.

Člani nadzornega sveta: Kenda Stani-
slav, Boc Miran, Vesel Vinko, Klepec Stani-
slav in Kobler Stanislav, izstopili 27. 1.
1997; Kobler Stanislav, Volf Marjan in Brat-
kovič Franc, vstopili 27. 1. 1997, Rožman
Anton in Valenčič Boris, vstopila 24. 12.
1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 1. 1997.

Rg-110266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
96/07267 z dne 24. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29396/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1123424
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV VEČ

VEČSTANOVANJSKIH HIŠ, Vodnikova
30, 32, 34, 36, Ljubljana

Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-
KOV, Vodnikova 30, 32, 34, 36, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 34
Ustanovitelji: ustanovitelji po seznamu,

vstopili 19. 12. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Koderman Milan, Ljubljana, Vodni-
kova 36, imenovan 21. 12. 1996, zastopa
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skupnost lastnikov kot pravno osebo v prav-
nem prometu do vrednosti 250.000 SIT
(21. člen statuta).

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-110267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03090 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje za
proizvodnjo tehničnih, žičnih in sintetič-
nih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5498074
Ustanovitelji: Tekavec Franc, Ribnica,

Hrovača 52a, vložil 18,792.965,60 SIT
Drobnič Jože, Sodražica, Globel 14, vložil
17,017.777,60 SIT, Peteh Marjan, Ribni-
ca, Veljka Vlahoviča 6, vložil
17,548.778,60 SIT, in Zajc Vinko, Sodra-
žica, Žimarice 71a, vložil 18,767.777,60
SIT, ki so vstopili 17. 5. 1995, ter Henig-
man Benjamin, Ribnica, Grič, Cesta V/7,
vložil 13,303.226,60 SIT, ki je vstopil 20.
12. 1996 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-110272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03264 z dne 19. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196472
Firma: ALVET, d.o.o., trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Križna uli-

ca 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Gabrijevčič Alenka, Ljub-

ljana, Križna ulica 10, vložila 1,350.000
SIT, in Gabrijevčič Pavla, Ljubljana, Ob Ljub-
ljanici 64, vložila 150.000 SIT, vstopili 5. 6.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gabrijevčič Alenka, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Gabri-
jevčič Pavla, imenovani 5. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 0125
Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5227 Tr-
govina 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 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; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-110274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01195 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PM & A, investicijsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Njegoševa 23,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25186/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832551
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelji: Gantar Matjaž, Ljubljana,

Vojkova 9, in Butina Tomaž, Ljubljana, Do-
lenjska c. 58, vstopila 10. 2. 1994, vložila
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Ogorevc Vlado, Mulej Marko in
Kremser Iztok, izstopili 3. 2. 1997; Sekavč-
nik Aleksander, Ljubljana, Celovška 106 in
Racman Sergej, Ljubljana, Na pobočju 22,
vstopila 3. 2. 1997, vložila po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
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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;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.;
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.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.

Rg-110275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03245 z dne 18. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29364/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196430
Firma: COSUN, Trgovina s sladkorjem

in prehrambenimi izdelki, d.o.o.
Skrajšana firma: COSUN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: COOPERATIE COSUN

U.A., ND Breda, Zuilenstraat 100, vstop 3.
6. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupanc Albin, Celje, Ulica heroja Ro-
jška 17, ki zastopa in predstavlja družbo v
vseh pravnih poslih do višine protivrednosti

500.000 DEM, vsa pravna dejanja, ki pre-
segajo to vrednost, pa so veljavna, če jih
potrdi in podpiše prokurist, in prokurist Mul-
ler Frederick William, CL Hendrik-IDO-Am-
bacht, Volgerland 8, imenovana 3. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami.

Rg-110277
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03249 z dne 18. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29356/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196448
Firma: COLGATE-PALMOLIVE ADRIA,

d.o.o., Zastopstvo, trgovina in storitve,
Ljubljana

Skrajšana firma: COLGATE-PALMO-
LIVE ADRIA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-
ska 130

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: COLGATE-PALMOLIVE

(AMERICA) INC., STATE OF DELAWARE,
1209, ORANGE STREET, WILMINGTON,
OKROŽJE NEW CASTLE, ZDA, Wilming-
ton, 1209 Orange Street, vstop 29. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-
neralna direktorica Ogrin Bernardka, Do-
brova pri Ljubljani, Šujica 57, ki zastopa
družbo samo skupaj s prokuristom, in pro-
kurist Geldart Scott William, Annandale, 13
Susan Street, imenovana 29. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 6010
Železniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-110282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/01266 z dne 16. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ZAP, Podjetje za trgovino, proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Kočevje, Nabrežje
24, sedež: Nabrežje 24, 1330 Kočevje,

pod vložno št. 1/14687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5559391
Firma: MIDEA, Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MIDEA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,280.000 SIT
Ustanovitelja: Palman Slavko-Alojz, izsto-

pil 21. 1. 1997; Palman Andrej, Kočevje,
Nabrežje 24, vstopil 28. 11. 1991, vložil
1,140.000 SIT, in Obranovič Roman, Ko-
čevje, Cesta na Trato 1, vstopil 21. 1. 1997,
vložil 1,140.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Obranovič Roman, imenovan 21. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter suka-
nje in teksturiranje sintetične ali umetne fila-
mentne preje; 1724 Tkanje preje tipa svile;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen 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; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
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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; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 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; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 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-110284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02784 z dne 12. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29334/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194640
Firma: SAMIH, masažni salon, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Privoz 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Al Saleh Samih, Opatija,

Maršala Tita 74, vstop 18. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Al Saleh Samih, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Zupančič Mile-
na, Ljubljana, Ul. Angelce Ocepek 11, ime-
novana 18. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03233 z dne 12. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29327/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 11963883
Firma: DMT, družba za trgovino in po-

slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Rožna
dolina c. VIII/33

Skrajšana firma: DMT, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. VIII/33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drolc Matjaž, Ljubljana, Po-

ljanski nasip 28, vstop 26. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drolc Matjaž, imenovan 26. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
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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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-110287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02771 z dne 11. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29326/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194593
Firma: NEW LIFE, trgovina, turizem,

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NEW LIFE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolarjeva 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Elliott Bruce Patrick in

Elliott Laura Gayle, oba iz Denverja, 411
Marion, ter Green Donald Ray in Green Jo-
di Lynne, oba iz Eldridgea, 318 W. Davies
St., vstopili 29. 4. 1997, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Elliott Bruce Patrick, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot poslovodja, in proku-
rist Hribar Leon Johan, Kamnik, Soteska
43, imenovan 29. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1997: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov.

Rg-110288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02813 z dne 11. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29324/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194682
Firma: ASIST, avtomatizacija siste-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Kle-

če 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Savič Marjan, Ljubljana,

Rožna dolina, C. XXI/7b, vstop 13. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Savič Marjan, imenovan 13. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
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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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 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; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in

eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-110289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00709 z dne 9. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MODEMA, d.o.o., proizvodno in sto-
ritveno podjetje, Kočevje, sedež: Reška
c. 15, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/10926/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala ter razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467845
Firma: LESING – MODEMA, Proizvod-

no, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Kočevje

Skrajšana firma: LESING – MODEMA,
d.o.o., Kočevje

Osnovni kapital: 3,061.225 SIT
Ustanovitelja: Lesar Matjaž, Kočevje, Re-

mihova 12, Dolga vas, vložil 229.593 SIT,
in LESING, Podjetje za trgovino in poslovni
inženiring, d.o.o., Kočevje, Rožna ul. 39,
vložil 1,331.632 SIT, vstopila 24. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 12. 1996.

Rg-110290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/00471 z dne 9. 6. 1997 pri subjektu
vpisa BANKA CREDITANSTALT, d.d., se-
dež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Jenicek Karel Jan, Limassol, Varva-
kin str. 6, in Crocker Jonathan William
Frank, Ramnes Park, London, 26 Richmond
Road, imenovana 18. 11. 1996.

Rg-110291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02820 z dne 9. 6. 1997 pri subjektu
vpisa INVESTA, d.o.o., trgovsko in stori-
tveno podjetje, Slovenska c. 55, Ljublja-
na, sedež: Slovenska c. 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5776350
Ustanovitelji: MEDITRADE, Podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., izstopil
25. 4. 1997; Anžlovar Anton, Ljubljana, Bro-
darjev trg 7, Levičar Boris, Ljubljana, Vojko-
va 87, in Lipovec Anton, Ljubljana-Dobru-
nje, Podlipoglav 19b, vstopili 25. 4. 1997,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lavrenčič Bojan, razrešen 25. 4.
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1997; predsednik uprave Močan Andrej,
Grosuplje, Kriška vas 212, ter člana uprave
Nastič Cvjetko, Ljubljana, Črtomirova ul. 16,
in Bobek Boris, Ljubljana, Brilejeva ul. 15,
ki zastopajo družbo brez omejitev, ter pro-
kuristi Anžlovar Anton, Ljubljana, Brodarjev
trg 7, Levičar Boris, Ljubljana, Vojkova 87,
in Lipovec Anton, Ljubljana-Dobrunje, Pod-
lipoglav 19b, vsi imenovani 25. 4. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 4. 1997.

Rg-110292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02786 z dne 9. 6. 1997 pri subjektu
vpisa STROJING, podjetje za projektiranje,
svetovanje, posredovanje, zastopanje,
servisiranje in trgovino na debelo in drob-
no..., d.o.o., Ljubljana, sedež: Obirska 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07341/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385318
Ustanovitelj: Zajec Andrej-Jan, izstop

12. 5. 1997; Zajec Andrej, Ljubljana, Obir-
ska 10, vstop 12. 5. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Zajec Andrej-Jan, razrešen 12. 5. 1997;
direktor Zajec Andrej, imenovan 12. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 5. 1997.

Rg-110293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02814 z dne 9. 6. 1997 pod št. vložka
1/29313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1194631
Firma: TANIA PAK, k.d., oblikovanje

stekla, Ljubljana, Pod hribom 56h
Skrajšana firma: TANIA PAK, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom

56h
Ustanoviteljici: Pak Tanja, ki odgovarja s

svojim premoženjem, in Pak Vera, ki ne od-
govarja in je vložila 3.000 SIT, obe iz Ro-
gaške Slatine, Mladinska 3, vstopili 12. 5.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pak Tanja, imenovana 12. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-110294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03121 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PHARMAKON, d.d., trgovina in sto-
ritve, Tbilisijska 87, Ljubljana, sedež: Tbi-
lisijska 87, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24765/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5816998
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje.

Sprememba statuta z dne 20. 5. 1997.

Rg-110297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/03303 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TOBAČNA LJUBLJANA, proizvod-
no in trgovsko podjetje za tobačne iz-
delke, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5132533
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 1600

Proizvodnja tobačnih izdelkov; 5020 Vzdr-

ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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-



Stran 1796 / Št. 17 / 5. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 5. 1997.

Rg-110298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02826 z dne 24. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29398/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194704
Firma: IMP PROMONT-KLIMA, projek-

tiranje in montaža, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IMP PROMONT-KLI-

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

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Pot k

Sejmišču 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: IMP PROMONT-MON-

TAŽA, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Pot k sej-
mišču 30, vložil 900.000 SIT, in Kuder Vin-
ko, Dobrova, Hruševo 106, vložil 600.000
SIT, vstopila 8. 5. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kuder Vinko, Dobrova, Hruševo 106,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
rist Filipič Stojan, Ljubljana, Freyerjeva ul.
36, imenovana 8. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih

delov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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.

Rg-110299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je  s sklepom Srg št.
97/02815 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa KOLINSKA, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska c. 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00275/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Češnovar Vladimirju, ki je bil
razrešen 23. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grom Franc, Ljubljana, Petrovičeva
23, imenovan 13. 12. 1996, zastopa skup-
nost lastnikov kot njen predsednik.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-110303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05672 z dne 24. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29389/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5985510
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJ, Na jami 11, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 5. 11. 1996, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Crnković Ivan, Ljubljana, Na jami
11, imenovan 16. 12. 1996, zastopa skup-
nost lastnikov kot njen predsednik.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-110304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03325 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d., se-
dež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Žerdoner Brane, razrešen 15. 4.
1997; predsednik uprave Umek Igor, Ljub-
ljana, Zelena pot 14, imenovan 1. 5. 1997,
zastopa družbo z omejitvami, da s soglas-
jem nadzornega sveta sklepa posle, ki po-
menijo dolgoročne naložbe, in Vrečko Alo-
jz, Ruše, Aškerčeva 4, razrešen 3. 4. 1997
kot predsednik uprave in imenovan 4. 4.
1997 za člana uprave, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da s soglasjem nadzornega sve-
ta sklepa posle, ki pomenijo dolgoročne
naložbe.

Rg-110308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02441 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa BPD FIDA, d.o.o., borzno posred-
niška družba, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5887224
Ustanovitelja: Merhar Branko in Koščak

Igor, izstopila 4. 3. 1997; PINIJA, Podjetje
za turistične in ekonomske storitve, d.o.o.,
Portorož, Sončna pot 41, in BITERMO,
Podjetje za inženirske storitve, d.o.o., Por-
torož, Obala 114, vstopila 4. 3. 1997, vlo-
žila po 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-110300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02840 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa AA LIPA, gostinstvo, turizem, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Celovška 264, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01479/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5094429
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 106,
vstop 4. 9. 1996, vložek 2,040.000 SIT, in
INFOND – ZLAT PID, d.d., Maribor, Trg
svobode 6, vstop 20. 12. 1996, vložek
6,520.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-110302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06813 z dne 24. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29386/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997216
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, Petro-

vičeva 23, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Petroviče-

va 23
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po sez-

namu, vstopili 13. 12. 1996, odgovornost:
ostalo.
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Rg-110310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03095 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa KOMPAS SPORT TRADE, Trgovin-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, Pražakova
4, sedež: Pražakova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5589762
Član nadzornega sveta: Župec Fani,

izstopila 27. 5. 1997; Mandelj Borut, vsto-
pil 27. 5. 1997.

Rg-110312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00343 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje za
proizvodnjo tehničnih, žičnih in sintetič-
nih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5498074

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 6312 Skladiščenje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 10. 1995.

Rg-110314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02665 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SATURNUS – ORODJARNA IN
STROJEGRADNJA, proizvodnja orodij,
d.d., Ljubljana, sedež: Ob železnici 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5035899
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zajc

Božidar, Novo mesto, Košenice 83, razre-
šen 31. 1. 1997 kot v.d. direktorja in ime-
novan 1. 2. 1997 za direktorja – poslovod-
jo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02429 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DALMACIJAVINO – COMMERCE, iz-
voz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dvor-
žakova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15044/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5552583
Sprememba družbene pogodbe z dne

4. 3. 1997.

Rg-110316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02456 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SODEXHO, Prehrana in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5571472
Osnovni kapital: 104,836.569 SIT
Ustanovitelja: SUDEXHO, S.A., On Yve-

lines, Francija, 3 Avenue Newton Saint
Quentin, vstop 30. 3. 1995, vložek
97,819.769 SIT, in GPG GROSUPLJE,
d.d., Grosuplje, Taborska c. 13, vstop 23.
12. 1991, vložek 6,092.217 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kobal Suzana, iz-
stop 13. 3. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 4. 1997.

Rg-110317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01642 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA,
d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5171555
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-

neralni direktor Hribar Jože in član uprave
Gorjup Borut, razrešena 31. 3. 1997; za-
stopnik Ferčelj Andrej, Ljubljana, Črtomiro-
va 17, imenovan 29. 5. 1997, zastopa druž-
bo kot komercialni direktor, posle, katerih
vrednost presega 200.000 DEM v tolarski
protivrednosti na dan sklenitve, sklepa v so-
glasju z generalnim direktorjem, in general-
ni direktor Gorjup Borut, Škofljica, Gradišče
nad Pijavo Gorico 93, imenovan 1. 4. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01589 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa VOLNA, Trgovsko podjetje, p.o.,
Ljubljana, Mačkova 2, sedež: Mačkova
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00284/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lu-
zar Miroslav, Kamnik, Levstikova 3, razre-
šen 1. 3. 1997 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. direktorja.

Rg-110322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02466 z dne 16. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DELOZA, Družba za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sedež:
Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/00454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067219
Člani nadzornega sveta: Lukmar Milena,

Cvek Vita, Lavrič Drago, Flisek Zdenka in
Razboršek Elka, izstopili 9. 2. 1996.

Rg-110324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03320 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PAPIRNICA VEVČE, d.o.o., Ljublja-
na, Vevška cesta 52, sedež: Vevška ce-
sta 52, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5033721
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Štemberger Goran, Ilirska Bistrica,
Cankarjeva 11c, imenovan 24. 3. 1997.
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Rg-110325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03304 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PULSAR, pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5800455
Ustanovitelj: Sadar Davorin, izstop

19. 12. 1996; FUNDUS, ekonomsko sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 2,
vstop 19. 12. 1996, vložek 30,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02837 z dne 6. 6. 1997 pri subjektu
vpisa RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU,
d.o.o., Zagorje, Grajska 2, sedež: Graj-
ska 2, 1410 Zagorje, pod vložno št.
1/27134/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5920809
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mervar Aleksander, Zagorje ob Sa-
vi, Prečna pot 27, imenovan 18. 1. 1996,
zastopa družbo kot namestnik direktorja v
mejah pooblastil, kot jih ima direktor.

Rg-110329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00601 z dne 6. 6. 1997 pri subjektu
vpisa Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, d.o.o., sedež: Šeškova 9, 1310 Rib-
nica, pod vložno št. 1/28052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, članov nadzornega sveta
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5940117
Osnovni kapital: 1.758,291.417,90 SIT
Člani nadzornega sveta: Gosar Lojze,

Plut Dušan, Suvorov Peter in Tekavčič Slav-
ko, vstopili 19. 9. 1996, ter Mažgon Bojan,
vstopil 19. 9. 1996.

Sprememba statuta z dne 30. 5. 1996.

Rg-110330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02885 z dne 6. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ELEKTRONABAVA LJUBLJANA,
specializirana trgovina z elektrotehnič-
nimi materiali, d.d., Ljubljana, sedež: Slo-
venska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5003555
Sprememba statuta z dne 20. 5. 1997.

Rg-110331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01643 z dne 11. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ZLATARNA TRBOVLJE, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Ulica 1. junija 35, 1420 Trbovlje, pod

vložno št. 1/06437/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5048397
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 14,477.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žil 7,238.000 SIT, Drozg Martin, Celje, Ob
zelenici 8, vložil 13,106.437 SIT, in Vezovi-
šek Franc, Trbovlje, Keršičev hrib 20a, vložil
13,100.978 SIT – vstopili 18. 11. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1997.

Rg-110332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01555 z dne 11. 6. 1997 pri subjektu
vpisa IN REKLAM – PROGRESS, Reklam-
no podjetje Ljubljana, d.o.o., sedež: Du-
najska 158, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12505/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5497515
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tiefengraber Igor, razrešen 13. 3.
1997; direktor Bebar Marjan, Ljubljana, Er-
bežnikova 8, ki od 13. 3. 1997 zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07227 z dne 11. 6. 1997 pri subjektu
vpisa XENYA, trgovina na veliko in drob-
no z mešanim blagom, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15693/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev in deležev, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5591872
Firma: XENYA, inženiring, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Drobež Ksenija, Ljubljana,

Glinškova ploščad 29, vstop 1. 3. 1992,
vložek 2,768.751,30 SIT, Živec Vojko, Pi-
ran, Grudnova 16, vstop 26. 4. 1994, vlo-
žek 2,768.751,30 SIT, Konrad Dušan,
Ljubljana, Celovška cesta 122, vstop 26. 4.
1994, vložek 2,768.751,30 SIT, in XENYA
INŽENIRING, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, vstop 18. 12.
1996, vložek 437.171,10 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške 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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 1. 1997.

Rg-110334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02349 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV – GIZ, Ljublja-
na, sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5847150
Ustanovitelja: Gorenjska borzno posred-

niška družba, d.d., Kranj, Koroška cesta
33, vstopila 23. 1. 1997, in CERTIUS, BPH,
borzno posredniška hiša, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 134b, vstopil 2. 4. 1997, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Članica nadzornega sveta: Medvešek
Miro, izstopil 26. 3. 1997; Dolinar Vera,
vstopila 26. 3. 1997.

Rg-110336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02436 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA,
d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26467/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Član nadzornega sveta: Cremonesi Er-

nesto Rag., izstopil 21. 4. 1997; Consoli
Vincenzo, vstopil 21. 4. 1997.

Rg-110339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05132 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES, Gozdni in lesni
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proizvodi, družba za zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 22, sedež: Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5526892
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Grabnar Dušan, razrešen 30. 6.
1996; zastopnica Karlin Tanja, Dol pri Ljub-
ljani, Senožeti 83a, imenovana 1. 10. 1996,
kot v.d. poslovodja – v.d. direktorja družbe
zastopa družbo neomejeno, razen pri skle-
panju naslednjih pogodb: 1) pogodb o na-
kupu, prodaji ter obremenitvi nepremičnin,
ki jih sklepa po predhodnem soglasju usta-
novitelja; 2) pogodb o prometu blaga in sto-
ritev nad vrednostjo 500.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja: 3) pogodb o nakupu
in prodaji osnovnih sredstev ter drugih vla-
ganjih, katere sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 4) pogodb o najemanju
in dajanju kratkoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; 5) pogodb o na-
jemanju in dajanju dolgoročnih kreditov in
garancijskih pogodb, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-110340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01534 z dne 11. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Celovška cesta
206, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
statuta, zastopnikov in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5688302
Osnovni kapital: 701,460.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jesenšek Herman, razrešen 17. 3.
1997; zastopnik Ivanušič Zvonko, Črnomelj,
Cesta padlih borcev 4, imenovan 18. 3.
1997, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pri kapitalskih naložbah in v prometu z ne-
premičninami, ki presegajo 10 (deset) %
knjigovodske vrednosti osnovnega kapitala,
predhodno pridobiti soglasje nadzornega
sveta družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1997: 6602
Dejavnost pokojninskih skladov.

Sprememba statuta z dne 11. 3. 1997.

Rg-110341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00861 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa GRAMEX TRGOVINA, družba za tr-
govino, špedicijo in druge poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 72,
sedež: Verovškova 72, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25526/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5859018
Firma: GRAMEX TRGOVINA, družba za

trgovino, špedicijo in druge poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 106

Skrajšana firma: GRAMEX TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 106

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
106

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 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 izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami.

Rg-110342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04483 z dne 16. 5. 1997 pri subjektu
vpisa EUROPLIN, podjetje za opravljanje
plinskih instalacij in distribucijo plina,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Trg revolucije 7,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/11205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5466091
Člani nadzornega sveta: Montanari Ales-

sandro, predsednik, Fabbri Enrico, Klabjan
Jordan, Starec Inko in Zupan Marjan, vsto-
pili 8. 9. 1994.

Rg-110344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01095 z dne 16. 5. 1997 pri subjektu
vpisa VBS LEASING, družba za financira-
nje, consulting in trgovino, d.o.o., sedež:
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27788/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, imena ustanovitelja in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5940338
Osnovni kapital: 87,000.000 SIT
Ustanovitelja: VOLKSBANK – LJUDSKA

BANKA, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, vlo-
žila 42,630.000 SIT, in VBS LEASING IN-
TERNATIONAL HOLDING GMBH,
Wien/Dunaj, Peregringasse 3, vložek
44,370.000 SIT – vstopila 13. 3. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1996.

Rg-110345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00642 z dne 15. 5. 1997 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgo-
vina in servis, d.o.o., Ljubljana, Celovška
228, sedež: Celovška 228, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12801/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5504023
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, d.d., Ljub-

ljana, Slovenska c. 54, vstop 24. 6. 1991,
vložek 100,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva
16, imenovan 11. 12. 1996, in direktor
Krašovec Branko, Ljubljana, ki od 11. 12.
1996 kot poslovodja – direktor na lastno
odgovornost vodi posle družbe in jo zasto-
pa brez omejitev, razen v naslednjih prime-
rih: nakup oziroma prodaja ali obremenitev
nepremičnin, ki presega 20 (dvajset) %
vrednosti osnovnega kapitala; financiranje
investicij v vrednosti preko 25.000 (petin-
dvajsettisoč) ECU ali skupne vrednosti v
enem letu preko 750.000 (petinsedemde-
settisoč) ECU; dajanje garancij oziroma po-
roštva tretjim osebam, če vrednosti prese-
gajo 50.000 (petdesettisoč) ECU; sklepa-
nje leasing pogodb in kreditnih pogodb, ki
niso vezane na predmet poslovanja, katerih
vrednost presega 25.000 (petindvajsetti-
soč) ECU; sklepanje pogodb o reklamnih
akcijah ali sponzoriranju, katerih vrednost
presega 25.000 (petindvajsettisoč) ECU ali
letno 100.000 (stotisoč) ECU; dajanje ob-
vezujočih ponudb za nove proizvodne pro-
grame, pri katerih obstoja riziko, da ne bo
dosežena vkalkulirana razlika med proizvod-
no in prodajno ceno ali da zaradi previsoko
vkalkuliranega dobička ne bi prišlo do skle-
nitve pogodbe, če vrednost letnih dobav
presega 500.000 (petstotisoč) ECU. V na-
šetih primerih mora direktor pred sklenitvijo
posla dobiti soglasje ustanovitelja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1997.
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Rg-110346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00699 z dne 15. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJAN-
SKO, p.o., sedež: Čopova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01513/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-
na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 30. 12.
1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šedlbauer Zvone, Ljubljana, Jurči-
čev trg 2, ki od 30. 12. 1995 zastopa gle-
dališče kot v.d. direktorja z omejitvijo pri
razpolaganju z nepremičnim premoženjem
po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-110349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01779 z dne 12. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29222/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192043
Firma: GARD OKORN & Co, podjetje

za storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GARD OKORN & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 2
Ustanovitelja: Fekonja Edvard, Ljubljana,

Tržaška c. 47, vložil 1.020 SIT, in Okorn
Ljubica, Grosuplje, Ljubljanska c. 4b, vloži-
la 920 SIT, vstopila 18. 3. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Fekonja Edvard in Okorn Ljubica,
imenovana 18. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 6420
Telekomunikacije; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-110350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06598 z dne 12. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29224/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5996856
Firma: COMETT, Zavod za pomoč in

nego na domu, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatino-

va 9
Ustanovitelj: COMETT, Podjetje za inže-

niring, projektno vodenje, trgovino in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 9, vs-
top 29. 11. 1996, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čampa Helena, Ivančna Gorica,
C. II. Grupe odredov 26, imenovana 29.
11. 1996 zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge

zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-110351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01790 z dne 12. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
sedež: Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5056063
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 73104

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 851 Zdravstvo; 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Rg-110352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02009 z dne 9. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Ljubljana, Poslovna
enota Domžale-Kamnik, Domžale, Ljub-
ljanska 86, sedež: Ljubljanska 86, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/10687/14 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Hočevar Jože, razrešen 1. 1. 1996;
zastopnik Kračun-Horbec Stjepan, Domža-
le, Ulica Simona Jenka 2a, imenovan 1. 1.
1996, kot vodja poslovne enote Domžale-
Kamnik zastopa poslovno enoto neomeje-
no v okviru njene dejavnosti.

Rg-110353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01778 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu
vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
KOČEVJE, p.o., Kočevje, Cesta na sta-
dion 3, sedež: Cesta na stadion 3, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/01076/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo in spremembo
imena ustanovitelja s temile podatki:

Firma: VRTEC KOČEVJE, Cesta na sta-
dion 3, Kočevje

Skrajšana firma: VVZ KOČEVJE
Ustanoviteljica: Občina Kočevje, Kočev-

je, Ljubljanska c. 26, vstop 23. 4. 1992,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-110354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05348 z dne 27. 12. 1996 pri subjektu
vpisa MAMA’S, podjetje za trgovino, pro-
met, servisne storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tiha ulica 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22679/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, deležev in zastopnikov, uskladitev de-
javnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5768284
Firma: MAMA’S MLINAR MARJETA &

IVAN, podjetje za trgovino, promet, ser-
visne storitve in svetovanje,d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MAMA’S Mlinar Mar-
jeta & Ivan, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Mlinar Marjeta in Mlinar
Ivan, izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 3.
9. 1996, oba iz Ljubljane, Tiha ulica 12,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlinar Marjeta, imenovana 3. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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-
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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;
51225 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 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.; 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; 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); 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-110357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01792 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu
vpisa CONEX, trgovina in inženiring,
d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, sedež:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova
ustanovitelja, dejavnosti in naslova zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5302161
Firma: CONEX, trgovina in inženiring,

d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelj: Pust Peter, Dobrova, Gabr-
je 92, vstop 28. 9. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pust Zdenka, Dobrova, Gabrje 92,
imenovana 1. 1. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-110360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02328 z dne 27. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa DELO – TISK ČASOPISOV IN
REVIJ, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096065
Član nadzornega sveta: Kerman Dušan,

izstopil 17. 2. 1997; Gorenc Srečko, vsto-
pil 17. 2. 1997.

Rg-110361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02321 z dne 27. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa LASSANA, Frizersko podjet-
je, d.d., sedež: Cankarjeva ulica 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5067430
Osnovni kapital: 67,200.000 SIT
Sprememba statuta z dne 21. 4. 1997.

Rg-110362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01827 z dne 27. 5. 1997 pri subjektu
vpisa DANFOSS TRATA, regulacija ogre-
vanja, prezračevanja in klimatizacije,
d.d., sedež: Jožeta Jame 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03245/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226546
Član nadzornega sveta: Skjerning Bent

Ejgil, izstopil 26. 3. 1997; Henning David-
sen, vstopil 26. 3. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 3.
1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
s 326,000.000 SIT na 1.132,854.000 SIT.

Rg-110363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00848 z dne 27. 5. 1997 pri subjektu
vpisa FUNDUS, ekonomsko svetovanje,
d.o.o., sedež: Kotnikova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5607370
Osnovni kapital: 9.079,226.475,94 SIT
Ustanovitelji: Sadar Davorin in Sadar Da-

nila, oba iz Kamnice, Pod vinogradi 9, vsto-
pila 21. 2. 1992, vložila po 5,698.000 SIT,
ter DADAS, Poslovni sistem, d.d., vložil
6.198,306.695,82 SIT in DADAS, BPH,
Borzno posredniška hiša, d.d., vložil
1.924,721.260,45 SIT, in PRIMOFIN, Raz-
vojna družba, d.d., vložil 944,802.519,67
SIT, vsi trije iz Maribora, Partizanska 13a,
vstopili 28. 11. 1996 –  odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 11. 1996.

Rg-110365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01615 z dne 27. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR-
OVANJE SLOVENIJE, PODROČNA ENO-
TA INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJA-
NA, sedež: Miklošičeva 24, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19081/02 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škufca Janez, razrešen 28. 2. 1997;
zastopnica Lesar Danica, Šenčur, Voklo 27,
imenovana 28. 2. 1997, kot v.d. direktorja
zastopa zavod v pravnem prometu v okviru
sredstev, opredeljenih s finančnim načrtom
zavoda.

Rg-110366
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02648 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa GRADBENO PODJETJE GROSU-
PLJE, d.d., sedež: Emonska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5074746
Člana nadzornega sveta: Kolenc Brigita

in Snoj Roman, izstopila 27. 3. 1997; Ba-
novec Franek in Pevec Franci, vstopila 28.
3. 1997.

Rg-110368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01084 z dne 6. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KIA MOTORS IMPORT, zastopstvo,
d.d., Ljubljana, sedež: Celovška 150,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25602/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860059
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova

cesta 2
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00847 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa FUNDUS, ekonomsko svetovanje,
d.o.o., sedež: Kotnikova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5607370
Ustanovitelj: DADAS BPH, Borzno po-

sredniška hiša, d.d., izstop 30.1. 1997;
PRIMOFIN, Razvojna družba, d.d., Maribor,
Partizanska 13a, vstop 28. 11. 1996, vlo-
žek 2.869,523.780,12 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00883 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ATENA, družba za upravljanje inve-
sticijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 56, sedež: Slovenska 56, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24866/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zastavno pra-
vico na poslovnem deležu s temile podatki:

Matična št.: 5816823
Pri poslovnem deležu Safe Investa, d.d.,

se na podlagi pogodbe o zastavi poslovne-
ga deleža z dne 10. 1. 1997 vpiše zastavna
pravica za znesek 200,000.000 SIT v ko-
rist Nove Ljubljanske banke, d.d.

Rg-110372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02324 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
LJUBLJANA CENTER, sedež: Poljanska
c. 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5249813
Firma: VRTEC LJUBLJANA CENTER
Ustanoviteljica: Občina Ljubljana Center,

izstop 28. 2. 1997, Mestna občina Ljublja-
na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 28. 2.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-110373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02688 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa Kapitalski sklad-pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., sedež:
Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5986010
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 56
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rop Anton, razrešen 30. 4. 1997;
zastopnica Starman Irena, Ljubljana, Gra-
daška ulica 8, imenovana 1. 5. 1997; kot
začasna direktorica zastopa družbo z omeji-
tvijo, da za nakup, prodajo ali zastavo vred-
nostnih papirjev vseh vrst, če vrednost po-
sameznega posla presega 400,000.000
SIT, dajanje poroštva, garancije ali podob-
nega jamstva, dajanje posojil ali najemanje
dolgoročnih kreditov, če vrednost posamez-
nega posla presega višino 40,000.000 SIT,
pridobitev, ter odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin potrebuje soglasje nadzornega
sveta.

Rg-110375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06656 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa SONČNI VZHOD, Finančna hiša,
d.o.o., sedež: Gornji trg 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5717248
Ustanovitelji: Brataševec Jelka, Ljublja-

na, Zelena pot 20, vstop 27. 12. 1994,
vložek 375.000 SIT, Oven Edvard, Ljublja-
na, Krivec 71, vstop 12. 12. 1996, vložek
375.000 SIT, in Sončni vzhod, Finančna
hiša, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 4, vstop
12. 12. 1996, vložek 750.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1996.
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Rg-110376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02424 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TAČ, Tovarna asfalta Črnuče,
d.o.o., sedež: Cesta na Brod 2, 1231
Črnuče, pod vložno št. 1/28777/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5996309
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Willenpart Borut, razrešen 14. 4.
1997; direktor Kržič Janez, Ljubljana, Ka-
dilnikova 5, imenovan 14. 4. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da potrebuje predhod-
no pisno soglasje skupščine za sklepanje
poslov: letne investicije v vrednosti, večji od
250.000 DEM, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije; hipote-
karne obremenitve premoženja družbe; da-
janje kreditov, večjih od 250.000 DEM.

Rg-110377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02386 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MERCATA 1, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Že-
lezna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26827/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5911516
Član nadzornega sveta: Gajič Brane,

izstopil 22. 4. 1997; Gabrovšek Edvard,
vstopil 22. 4. 1997.

Rg-110378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00577 z dne 12. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ILA, oblikovanje, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Obrtna cona Trzin, Blatni-
ca 12, sedež: Blatnica 12, 1234 Men-
geš, Obrtna cona Trzin, pod vložno št.
1/16416/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5596980
Osnovni kapital: 1,572.224 SIT
Ustanoviteljica: Hlačer Tatjana, Mengeš,

Kidričeva 103, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,572.224 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01334 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ZABRISA, zavod za kulturno dejav-
nost, sedež: Glonarjeva 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5274206
Ustanovitelji: Jurij Dobrila, Ljubljana, Ce-

sta v Rožno dolino 40, vložila 2,666,60
SIT, Farkaš Špindler Leonida, Ljubljana, Šte-
panjska cesta 10, vložila 2.666,70 SIT, in
Tršar Matjaž, Ljubljana, Trubarjeva 8, vložil
2.666,70 SIT – vstopili 25. 5. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-110382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01676 z dne 30. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29281/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1126482
Firma: ŠEKLI & KUKOVICA, Veterinar-

ska ambulanta, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠEKLI & KUKOVICA,

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

govornostjo
Sedež: 1274 Gabrovka, Gabrovka 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šekli Marjan, Gabrovka

17, in Kukovica Miran, Kresnice, Kresniške
Poljane 30, vstopila 7. 3. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šekli Marjan in zastopnik Kukovica
Miran, imenovana 7. 3. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 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
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-110383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02611 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TEOL, Kemična industrija, d.d., Za-
ložka 54, Ljubljana, sedež: Zaloška 54,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, dejav-
nosti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5033519
Firma: TEOL, Kemična industrija, d.d.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tovarniška 48
Članici nadzornega sveta: Seliškar Mar-

jana, Pipuš Nada, Golob Branko in Grjol
Vlasta, izstopili 25. 4. 1997; Gorjup Brejc
Marta in Grjol Vlasta, vstopili 25. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi.

Sprememba statuta z dne 25. 4. 1997.

Rg-110388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02651 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA DER-
NOVŠEK, o.p. – d.n.o., sedež: Tavčarje-
va 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25001/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5818036
Ustanovitelja: Dernovšek Igor, Ljubljana,

Hruševska 46a, vstop 30. 10. 1993, vlo-
žek 31,765.000 SIT, in Baškovič Desiree,
Koper, Cesta na Markovec 57, vstop 1. 4.
1997, vložek 1.000 SIT – odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Rg-110389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01553 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MIŠA, podjetje za trgovino in go-
stinstvo, Krka, p.o., sedež: Krka 5, 1301
Krka, pod vložno št. 1/05769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5378184
Firma: MIŠA, podjetje za trgovino in

gostinstvo, Krka, d.o.o.
Skrajšana firma: MIŠA – KRKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,205.500 SIT
Ustanovitelja: Zajc Jože, vstopil 10. 3.

1997, vložil 1,303.500 SIT, in Zajc Marija,
vstopila 15. 3. 1990, vložila 902.000 SIT,
oba iz Krke 5, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Jože, imenovan 10. 3. 1997, ki
zastopa družbo brez omejitev, in Zajc Mari-

ja, razrešena 10. 3. 1997 kot direktorica in
imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 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; 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi 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 prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge

dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01086 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu
vpisa TUBA, embalaža, d.d., sedež: Ve-
rovškova 66, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/000066/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki, spremembo osnovnega ka-
pitala in statuta ter spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042968
Osnovni kapital: 687,381.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Mladenovič

Branko, Kralj Mojca, Kosec Nataša in Lajo-
vic Dušan, izstopili 21. 11. 1996; Baraga
Viktor, Gerič Milan, Kose Nataša in Lajovic
Dušan, vstopili 21. 11. 1996.

Vpiše se sklep skupščine delniške druž-
be z dne 21. 11. 1996, da se osnovni
kapital družbe z vložki poveča s
147,373.000 SIT na 687,381.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 21. 11. 1996.

Rg-110391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01355 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa POTROŠNJA, Trgovsko podjetje,
p.o., Zagorje ob Savi, Kidričeva 1, se-
dež: Kidričeva 1, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/02093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušnik Janez, razrešen 23. 6. 1993;
direktor Štern Emil, Čemšenik 48, imeno-
van 3. 3. 1997, zastopa podjetje brez ome-
jitev.

Rg-110392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02006 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PUBLIKUM, borzno posredovanje,
d.d., sedež: Miklošičeva 38, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5539480
Vpiše se sklep skupščine z dne 4. 4.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
z 11,000.000 SIT na 111,000.000 SIT.

Rg-110394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01783 z dne 12. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TV 3, Televizijska dejavnost, d.o.o.,
sedež: Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/26193/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5895634
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bevk Ivo, razrešen 21. 3. 1997; di-
rektor Oblak Leopold, Dutovlje, Tomaj 33,
imenovan 21. 3. 1997, po 5. členu pogod-
be o ustanovitvi družbe zastopa družbo z
omejeno odgovornostjo.
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Rg-110395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02419 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa LIK – ATLAS, podjetje za trgovino,
inženiring in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vurnikova, sedež: Vurnikova (nova stav-
ba), 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22229/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
osnovnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5730716
Osnovni kapital: 11,868.350 SIT
Ustanovitelji: Jurkovič Anton, Mišič Dragi-

ca, Turk Anton, Kekec Franc in Urbančič
Marjan, izstopili 7. 4. 1997; Urbančič Veri-
ca, Dobrova, Devce 17, vstop 7. 4. 1997,
vložek 2,977.840 SIT, Potokar Janez, Ljub-
ljana Na korošci 24, vstop 12. 2. 1993,
vložek 3,570.761 SIT, Parkelj Tomaž, Ljub-
ljana, Ul. nadgoriških borcev 9, vstop 12. 2.
1993, vložek 2,974.083 SIT, in LIK HOLD-
ING, d.o.o., Kočevje, Novomeška 5, vstop
12. 2. 1993, vložek 2,345.666 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 4. 1997.

Rg-110396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01844 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MODRA BORZNO POSREDNIŠKA
HIŠA, d.d., sedež: Gornji trg 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24219/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5784433
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Braune Janez, razrešen 31. 3. 1997;
direktor Kovačič Tomislav, Škofja vas, Pre-
korje 59a, imenovan 1. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02344 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE REMONT, podjetje
za proizvodnjo in remont avtobusov,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska c. 1,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/26187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5887127
Ustanovitelji: AS DOMŽALE REMONT,

d.o.o., Domžale, Ljubljanska cesta 1, vstopil
26. 11. 1996, vložil 5,430.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, izstopil 27. 11. 1996; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, izstopil 2. 10. 1996; Sklad RS za
razvoj, izstopil 15. 4. 1996; Balantič Ro-
man, Kamnik, Sončna ulica 7, vložil
1,260.000 SIT, Benda Franc, Mengeš,
Kamniška c. 5, vložil 1,300.000 SIT, Burja
Anton, Ljubljana, Stegne 3a, vložil
1,300.000 SIT, Fujan Slavko, Vodice, Rep-
nje 3b, vložil 1,000.000 SIT, Gerčar Peter,
Domžale, Čufarjeva ul. 12, Vir, vložil
1,340.000 SIT, Gostič Jernej, Moravče, Go-
rica 28, vložil 1,480.000 SIT, Gostič Peter,
Lukovica, Prevoje 100, vložil 2,310.000 SIT,

Habjančič Anton, Lukovica, Prevoje 27, vlo-
žil 1,340.000 SIT, Habjančič Roman, Luko-
vica, Prevoje 27, vložil 110.000 SIT, Hribar
Janez, Domžale, Selo pri Ihanu 8, vložil
1,160.000 SIT, Klopčič Franc, Lukovica, Ra-
folče 29, vložil 1,250.000 SIT, Kokalj Fran-
ci, Domžale, Bišče 17a, vložil 1,300.000
SIT, Korošec Andrej, Kamnik, Klavčičeva ul.
4, vložil 1,200.000 SIT, Kosirnik Joško,
Domžale, Na Zavrteh 6, vložil 1,000.000
SIT, Kovačič Vladimir, Ljubljana, Pot na Fuži-
ne 31, vložil 1,340.000 SIT, Križnar Igor,
Domžale, Bevkova 14, vložil 1,300.000 SIT,
Lebeničnik Marko, Ljubljana, Ul. Milana Majc-
na 37, vložil 1,100.000 SIT, Meško Mirjana,
Mengeš, Reboljeva ul. 25, vložila 400.000
SIT, Mlakar Karol, Domžale, Ljubljanska c.
44, vložil 1,340.000 SIT, Osredkar Bojan,
Komenda, Nasovče 6, vložil 1,100.000 SIT,
Osredkar Franc, Komenda, Nasovče 6, vlo-
žil 1,310.000 SIT, Ošaben Janez, Domžale,
Breznikova ul. 20, vložil 1,290.000 SIT, Pa-
vli Janez, Domžale, Taborska 19, vložil
1,190.000 SIT, Per Janez, Blagovica, Voš-
ce 8, vložil 1,070.000 SIT, Pestotnik Dušan,
Mengeš, Zadružniška ul. 44, vložil
1,050.000 SIT, Podgoršek Marija, Komen-
da, Suhadole 31b, vložila 3,200.000 SIT,
Pogačnik Bojan, Domžale, Breznikova c. 3,
vložil 1,000.000 SIT, Popovič Majda, Dom-
žale, Pot za Bistrico 11, vložila 1,400.000
SIT, Prosenc Brane, Moravče, Zg. Dobrava
2, vložil 1,010.000 SIT, Selan Alojz, Men-
geš, Kamniška c. 18, vložil 1,300.000 SIT,
Stanko Štefan, Kamnik, Groharjeva ul. 2, vlo-
žil 1,000.000 SIT, Tkalec Darko, Kamnik,
Ul. Matije Blejca 10, vložil 1,270.000 SIT,
Trdin Franc, Blagovica, Zg. Loke 12, vložil
1,170.000 SIT, Urankar Ivan, Moravče, Lim-
barska gora 19, vložil 920.000 SIT, Uršič
Roman, Stahovica, Stolnik 4, vložil
1,160.000 SIT, Vavpetič Vladimir, Kamnik,
Jakopičeva 14, vložil 1,340.000 SIT, Vod-
lan Jožef, Radomlje, Levstikova ul. 9, vložil
1,360.000 SIT, Žnidar Anton, Radomlje, Lev-
stikova ul. 5, vložil 8,460.000 SIT, in Žužek
Emil, Mengeš, Zoranina ul. 7, vložil
1,120.000 SIT – vstopili 15. 12. 1995, od-
govornost. ne odgovarjajo.

Rg-110400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02394 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KOVIMEX, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja, storitve, Unec 25, Rakek, se-
dež: Unec 25, 1381 Rakek, pod vložno
št. 1/19673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655242
Firma: KOVIMEX, d.o.o., trgovina, pro-

izvodnja, storitve
Skrajšana firma: KOVIMEX, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 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; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1997.

Rg-110401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01360 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA IG, sedež: Ig 217,
1292 Ig, pod vložno št. 1/00888/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, sedeža in dejavnosti ter
skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5084431
Skrajšana firma: OŠ Ig
Sedež: 1292 Ig, Ig 217
Ustanoviteljica: Skupščina Občine Ljub-

ljana Vič Rudnik, izstop 27. 11. 1996; Ob-
čina Ig, Ig 72, vstop 27. 11. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
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MARIBOR

Rg-106665
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00310 z dne 7. 4. 1997
pod št. vložka 1/10137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1123203
Firma: GASOL, družba za trgovino,

storitve, proizvodnjo in gradbeništvo,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2212 Šentilj v Slovenskih Go-

ricah, Šentilj 120b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ferk Mitja, Šentilj v Sloven-

skih Goricah, Šentilj 120b, vstop 13. 3.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferk Mitja, imenovan 13. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 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 lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 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.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
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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; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-

fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti
pod šifro O 92.711, bo družba opravljala
samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja – in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 400.000
SIT (štiristotisoč tolarjev 00/100).

Rg-106740
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00866 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa M.P.P., INŽENIRING,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939607
Osnovni kapital: 19,482.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 19,482.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-108135
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00433 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/10152/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189514
Firma: BRAFIS, družba za poslovanje

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

govornostjo
Sedež: 2312 Orehova vas, Lešnikova

ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fingušt Branko, Orehova

vas, Lešnikova ulica 8, vstop 10. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fingušt Branko, imenovan 10. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-108174
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00419 z dne 21. 5. 1997
pod št. vložka 1/10170/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189417
Firma: ALPIN-MAR, posredništvo, sto-

ritve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPIN-MAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza

Koclja 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Aleš, Maribor, Ulica

Kneza Koclja 23, vstop 4. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bizjak Aleš, imenovan 4. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ku-
lovec Borut, Maribor, Vidičeva ulica 18, ime-
novan 4. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50401 Trgovina na
debelo 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; 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-
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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; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52473 De-
javnost papirnic; 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; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12, ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-108197
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00032 z dne 13. 5. 1997

pri subjektu vpisa HOGA, podjetje za inže-
niring, storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Flisova 48, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/04305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, dejavnosti, zastopnikov, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528844
Ustanovitelji: Gajzer Zdenka, izstop

27. 12. 1996; Gajzer Jožef, Hoče, Flisova
48, vstop 1. 9. 1991, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gajzer Teo-
dor, Maribor, Wilsonova ulica 23, vstop
27. 12. 1996, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Gajzer Zdenka, razrešena 27. 12.
1996; direktor Gajzer Jožef, razrešen
27. 12. 1996; direktor Gajzer Teodor, ime-
novan 27. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1411 Prido-
bivanje kamnin za gradbene namene; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 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; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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; 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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
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ge nastanitve za krajši čas; 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; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 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 projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12, ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-110878
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00296 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa KREKOVA POOBLAŠČE-
NA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVE-
STICIJSKIH SKLADOV, d.o.o., sedež:
Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09237/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5851114
Ustanovitelji: Bole Franc, Maribor, Trg

revolucije 11, vstop 14. 3. 1994, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lesjak Štefan, Felden, Avstrija, Aus-
sichtspromenade 36, vstop 14. 3. 1994,
vložek 6,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Krašovec Mirko, Maribor, Slomšk-
ov trg 20, vstop 14. 3. 1994, vložek
33,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cuderman Mirko, Ljubljana, Ilirska 16,
vstop 14. 3. 1994, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jeromen Jan-
ko, Ljubljana, Slovenčeva 107, vstop
14. 3. 1994, vložek 6,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Milharčič Lojze, Ko-
per, Trg revolucije 11, vstop 14. 3. 1994,
vložek 9,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gril Janez, Ljubljana, Poljanska 4,
vstop 14. 3. 1994, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Golob Aleksan-

der, Maribor, Košaški dol 20, vstop 14. 3.
1994, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zupanič Darko, izstop 15. 3.
1996; Špilak Štefan, Velika Polana, Velika
Polana 24, vstop 14. 3. 1994, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mlakar Kukovič Roza, Maribor, Zrkovska
142a, vstop 14. 3. 1994, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gerič Milan, Pekre, Vlada Žigerja 5, vstop
14. 3. 1994, vložek 5,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-110883
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01190 z dne 4. 7. 1997
pri subjektu vpisa INŽENIRING BIRO, druž-
ba za inženiring in projektiranje, d.o.o.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00426/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in poslovnega deleža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5066182
Ustanovitelji: Sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja, izstop 24. 1. 1996;
INFOND-STOLP, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vs-
top 4. 12. 1995, vložek 16,440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 18. 7.
1995, vložek 5,480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Narobe Metka, Maribor, Ko-
roška cesta 120, vstop 18. 7. 1995, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škofič Stanislav, Maribor, Krekova 24, vs-
top 18. 7. 1995, vložek 580.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Špindler Ljudmila,
Maribor, Regentova 16, vstop 18. 7. 1995,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Trstenjak Zvonimir, Maribor, Bev-
kova 1, vstop 18. 7. 1995, vložek
1,280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokol Branko, Maribor, Borova vas 24, vs-
top 18. 7. 1995, vložek 480.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Nikšič Zorko Mar-
jana, Maribor, Grčarjeva 19, vstop 18. 7.
1995, vložek 680.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kukec Amalija, Maribor, Kre-
kova 26, vstop 18. 7. 1995, vložek
730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Polajner Marjan, Maribor, Puncerjeva 10a,
vstop 18. 7. 1995, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borec Igor, Ma-
ribor, Vojašniška 10, vstop 18. 7. 1995,
vložek 1,280.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Eigner Fedor-Albin, Maribor, Vrban-
ska 12a, vstop 18. 7. 1995, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kamenik Lučka, Maribor, Gospejna 14, vs-
top 18. 7. 1995, vložek 1,280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Muzlovič Ve-
sna, Maribor, Goriška 5, vstop 18. 7. 1995,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vanda Prijatelj Nada, Maribor, Ljub-
ljanska 27b, vstop 18. 7. 1995, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Toplak Majda, Spodnji Duplek, Zgornji Du-
plek 38, vstop 18. 7. 1995, vložek
270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pitamic Petra, Maribor, Koroška 122, vstop
18. 7. 1995, vložek 380.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kline Slavko, Mari-
bor, Tomšičeva 26a, vstop 18. 7. 1995,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; Jančar Rajko, Maribor, Brester-
niška 32, vstop 18. 7. 1995, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petko Rozalija, Maribor, Groharjeva 5,
vstop 18. 7. 1995, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lonec Zdrav-
ko, Maribor, Prešernova 12, vstop 18. 7.
1995, vložek 410.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Horvat Ivanka, Miklavž na
Dravskem polju, Jerebova 14, vstop 18. 7.
1995, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapš Elizabeta, Rače, Brezu-
la 46b, vstop 18. 7. 1995, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Waland Bo-
ris, Maribor, Igriška 115, vstop 18. 7.1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Tomažič Marta, Kamnica, Rošpoh
4a, vstop 18. 7. 1995, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zaverski
Marija, Maribor, Titova 48, vstop 18. 7.
1995, vložek 240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mihev Ačanski Barbara, Mari-
bor, Mladinska 40, vstop 18. 7. 1995, vlo-
žek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Škofič Andreja, Maribor, Krekova 24,
vstop 18. 7. 1995, vložek 40.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Škofič Jure, Mari-
bor, Krekova 24, vstop 18. 7. 1995, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trstenjak Marija, Maribor, Pušnikova 44,
vstop 18. 7. 1995, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trstenjak Pe-
tra, Maribor, Bevkova 1, vstop 18. 7. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kamenik Jernej, Maribor, Gospej-
na 14, vstop 18. 7. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kamenik
Andraž, Maribor, Gospejna 14, vstop 18.
7. 1995, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kamenik Borut, Maribor, Gos-
pejna 14, vstop 18. 7. 1995, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Narobe Jan, Maribor, Koroška 120, vstop
18. 7. 1995, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Borec Črtomir, Mari-
bor, Vojašniška 10, vstop 18. 7. 1995, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Borec Jonatan, Maribor, Vojašniška
10, vstop 18. 7. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borec Bo-
rigoj, Maribor, Vojašniška 10, vstop 18. 7.
1995, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marn Borec Vesna, Maribor,
Vojašniška 10, vstop 18. 7. 1995, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muzlovič Everist, Maribor, Goriška 5, vstop
18. 7. 1995, vložek 70.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kukec Anton, Maribor,
Krekova 26, vstop 18. 7. 1995, vložek
260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pitamic Luka, Maribor, Koroška 122, vstop
18. 7. 1995, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kokol Miha, Maribor,
Borova vas 24, vstop 18. 7. 1995, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trstenjak Danica, Maribor, Bevkova 1,
vstop 18. 7. 1995, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 18. 7. 1995, vložek 17,530.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110894
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00567 z dne 9. 7. 1997
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pri subjektu vpisa GRAMAR, podjetje za
gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Gradiška 218, 2211
Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/08232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov,
dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5763720
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Ustanovitelji: Recer Igor, Maribor, Bet-

navska cesta 129, vstop 1. 4. 1997, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ULTRA, podjetje za finančni inženiring, gos-
podarsko svetovanje, trgovino, d.d., Zgor-
nja Kungota, Gradiška 218, vstop 30. 9.
1992, vložek 555.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; KEMAJ, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Maribor, Ulica Josipa
Priola 7, vstop 30. 9. 1992, vložek
285.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
CARPE DIEM, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Zgornja Kungota, Gradiška 218,
vstop 15. 4. 1994, vložek 435.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vajdič Mirko,
Maribor, Smetanova ulica 52, vstop 15. 4.
1994, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14120 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 14130 Pridobivanje skrilav-
cev; 14210 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 14220 Pridobivanje gline in kaolina;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 26610 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 60240 Cestni tovorni
promet; 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; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-110902
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00805 z dne 5. 8.1 997
pri subjektu vpisa BRA-TRA, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Melj-
ski dol 3, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5683165
Sedež: 2000 Maribor, Ul. borcev za

severno mejo 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bračko Zvonko, izstop

13. 6. 1997; Bračič Nežika, Maribor, Ul.
borcev za severno mejo 31, vstop 13. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bračko Zvonko, razrešen 13. 6.
1997; direktorica Bračič Nežika, imenova-
na 13. 6. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Bračič Igor, Rače, Ljubljanska
cesta 17, imenovan 13. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1997:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51650 Trgovina na debelo z dru-

gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 74820 Pakiranje.

Rg-110910
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01221 z dne 25. 7. 1997
pri subjektu vpisa KRISTAL MARIBOR, pro-
izvodnja, montaža in trgovina z ravnim
steklom – 1921, d.d., sedež: Stritarjeva
24, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00357/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072000
Člani nadzornega sveta: Burnik Dušan,

Lešnik Tomislav, Kohek Stanislav, Zajec Ire-
na in Vidnar Alojz-Slavko, vsi vstopili 23. 7.
1997, ter Kramberger Milan, izstopil 23. 7.
1997.

Rg-110926
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00646 z dne 11. 7. 1997
pod št. vložka 1/10202/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197134
Firma: CLIFF-ZORMAN & LIKAVEC, tr-

govina, storitve, gostinstvo, gradbeniš-
tvo in proizvodnja, d.n.o.

Skrajšana firma: CLIFF-ZORMAN &
LIKAVEC, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Fochova uli-
ca 11

Ustanovitelja: Likavec Damijan, Maribor,
Fochova ulica 26, vstop 21. 5. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Zorman Simon, Maribor, Fochova uli-
ca 11, vstop 21. 5. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Likavec Damijan, imenovan 21. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Zorman Simon, imenovan 21. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
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prog, letališč in športnih objektov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko;  51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-

mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 55111
Dejavnost 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);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-

kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska de-
javnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 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;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488, se dopiše razen orožja
in streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.130,
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic.

Rg-110936
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00846 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa KRISTAL MARIBOR, pro-
izvodnja, montaža in trgovina z ravnim
steklom – 1921, d.d., sedež: Stritarjeva
24, 2000 Maribor, pod vložno
št.1/00357/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matičnašt.: 5072000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lešnik Tomislav, razrešen 19. 6.
1997; direktor Zrinski Andrej, Kamnica-Bre-
sternica, Bresterniška 219, imenovan 19. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110938
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00967 z dne 16. 7. 1997
pod št. vložka 1/10209/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199293
Firma: PIK TEKSTIL, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma. PIK TEKSTIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 5
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Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-
ča Marka 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PIK, tovarna perila in kon-

fekcije, d.d., Maribor, Ulica kraljeviča Mar-
ka 5, vstop 23. 6. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lapi Gorazd, Pekre-Limbuš, Ob plan-
taži 20, imenovan 23. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-

javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 85322 Dejavnost invalidskih or-
ganizacij.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-111860
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00266 z dne 14. 8. 1997
pri subjektu vpisa DERBO, proizvodnja,
promet, trgovina, inženiring in storitve,
d.o.o., sedež: Zrkovska cesta 114a,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, poslov-
nih deležev, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5309760
Firma: DERBO, gostinstvo, hotelirstvo,

turizem, trgovina, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja Zi-

danška 18
Ustanovitelji: Draš Ernest, Maribor, Zr-

kovska cesta 114a, vstop 13. 12. 1989,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Železnik Blaž, Maribor, Geršako-
va ulica 20, vstop 16. 2. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podhostnik Vladimir, Miklavž na Dravskem
polju, Ulica Jožeta Štanteta 19, vstop
16. 2. 1994, prvi poslovni delež 500.000
SIT, drugi poslovni delež 200.000 SIT, tret-
ji poslovni delež 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 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; 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; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-

jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 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);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 61200 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 63110 Prekladanje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
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-
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lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-111861
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01276 z dne 14. 8. 1997
pri subjektu vpisa FEWI, proizvodnja, tr-
govina, storitve in svetovanje, d.o.o., se-
dež: V prelogih 4, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09927/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo priimka
družbenice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5947987
Ustanovitelja: Malek Aleksandra, Mari-

bor, V Prelogih 4, vstop 1. 7. 1996, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wierzgalla Rainer Berthold, Rietberg,
33397, Nemčija, Steinstrasse 6, vstop
1. 7. 1996, vložek 750.043 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Malek Aleksandra, imenovana
1. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111863
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01103 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa PIRAT, gostinsko, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Ulica kraljeviča Marka 1, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5396026
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Šaranoviča 29.

Rg-111865
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01505 z dne 7. 7.1997 pri
subjektu vpisa M.P.P. POSLOVNE
STORITVE, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5944449
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:

2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-111872
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00486 z dne 6. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOVAČ KODA & CO,
podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.,
sedež: Čobečeva 10, 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/06903/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene
pogodbe in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5679583
Firma: KOVAČ & VIBOR, podjetje za

storitve in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: KOVAČ & VIBOR,
d.n.o.

Ustanovitelja: Zimšek Danijel, izstop 9.
4. 1997; VIBOR, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.n.o., Ljubljana, Brnčičeva
11b, vstop 9. 4. 1997, vložek 74.330,50
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kovač Milan, Hoče, Čobečeva
10, vstop 27. 8. 1992, vložek 74.330,50
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Zimšek Danijel, razrešen 9. 4.
1997; družbenik Kovač Milan, imenovan
27. 8. 1992, zastopa družbo brez omejitev,
prokurist Trdan Vinko, Ribnica, Sušje 18,
imenovan 9. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Smole Bojana, Vodi-
ce, Utik 32, imenovana 9. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 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; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-

govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
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nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 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; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 67.130, sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro 74.120, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-111879
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00992 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa VIT SOLAR, proizvodnja
in inženiring, d.o.o., sedež: Marčičeva uli-
ca 32, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01660/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, osnov-
nega kapitala, družbenikov, poslovnih dele-
žev, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5337488
Firma: FOUR SEASONS ZIMSKI VR-

TOVI, proizvodnja, trgovina, montaža in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: FOUR SEASONS ZIM-
SKI VRTOVI, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva
ulica 19

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Orešič Igor, Maribor, Mar-

čičeva ulica 32, vstop 22. 3. 1990, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orešič Tomaž, izstop 1. 7. 1997; SIAP,
svetovanje, inženiring, analize, proizvodnja
in storitve,d.o.o., Pesnica pri Mariboru, Pe-
snica 20a, vstop 1. 7. 1997, vložek
720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pahor Drago, Kamnica, Jelovec, Stara ulica
6b, vstop 1. 7. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mustafa Sonja,
Rače, Hadžijeva ulica 25, vstop 1. 7. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ženko Zdenka, Maribor, Na podr-
tem 18, vstop 1. 7. 1997, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stritar An-
drej, Ljubljana, Petkova ulica 60, vstop 1.
7. 1997, vložek 60.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zupančič Franc, Krško, Ce-
sta 4. julija 67, vstop 1. 7. 1997, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Orešič Igor, razrešen 1. 7. 1997;
direktor Pahor Drago, imenovan 1. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Stri-
tar Andrej, imenovan 1. 7. 1997; prokurist
Marn Jure, Maribor, Na podrtem 18, ime-
novan 1.7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 22110 Izdajanje knjig;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 25130 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26110
Proizvodnja ravnega stekla; 26120 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 26130
Proizvodnja votlega stekla; 26140 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 26300 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 26400 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
26700 Obdelava naravnega kamna; 26820
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 31200 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-

nih svetilk; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Pro-
izvodnja žimnic; 36400 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 45100 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74120 Računovodske,
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knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno 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; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180, ne sme
družba opravlja posredovanja pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 67.130, sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro 74.140 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-111881
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01244 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa BENGSON, družba za
športne in razvedrilne dejavnosti, trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Brezula
58, 2327 Rače, pod vložno št.
1/09565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5906288
Dejavnost, vpisana dne 26. 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; 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno

z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.18, ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-111889
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01211 z dne 25. 8. 1997
pri subjektu vpisa RARA AVIS, podjetje za
finančne storitve, računovodstvo, trgo-
vino, inženiring in gradbeništvo, d.o.o.,
sedež: Svetozarevska ulica 4, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5628598
Firma: RARA AVIS, podjetje za stori-

tve, trgovino, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1997:
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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; 50200 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51210 Trgovina na de-
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belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 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; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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; 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.; 60220 Stori-
tve taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 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; 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; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 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; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 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.; 92310

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro 74.140, ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci; pri dejavno-
sti pod šifro 74.600 sme družba opravljati
samo varovanje.

Rg-111884
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01097 z dne 29. 8. 1997
pod št. vložka 1/10220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199927
Firma: TADEX, podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Rezike

Zalaznik 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mihalič Mirko in Mihalič

Hedvika, oba Pragersko, Gaj Del, Šarhova
ulica 25, vstopila 10. 7. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihalič Mirko, imenovan 10. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1997:
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
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električnih gospodinjskih aparatov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

V okviru dejavnosti pod šifro 74.120,
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti.

Rg-111891
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00298 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa IMP MONTAŽA, p.o., se-
dež: Špelina ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00890/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5078083
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-

čar Darko, razrešen 28. 2. 1997; Magdič
Saša, Maribor, Župančičeva 4, imenovan
22. 6. 1994, zastopa podjetje kot vodja
finančno-računovodskega sektorja v me-
jah svojega delovnega področja; Kerkez
Milan, Fram, Fram 128, imenovan 27. 6.
1994, zastopa podjetje z omejitvijo: po-
godbe o nakupu in prodaji nepremičnin
sklepa direktor na podlagi soglasja delav-
skega sveta.

Rg-111893
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01162 z dne 7. 8. 1997
pri subjektu vpisa HOTEL SLAVIJA, d.d.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča novi mandat za-
stopnika in članov nadzornega sveta ter
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5004870
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šverko Boris, Maribor, Cankarjeva
ulica 13, imenovan 27. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lešnik Heda,
Toplak Leon, Torič Marija in Vajs Ladislava,
vsi vstopili 27. 9. 1996; Naberšnik Drago,
Kašan Zdravka, Starovič Vojko, Križnar Go-
ran, Zorko Janez in Ropič Ljudmila, vstopili
27. 9. 1996.

Rg-113074
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01079 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa TDR TRADING, družba
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ulica 10. oktobra 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5900611
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:

2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Tr-

govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13, sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-113076
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01302 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA KOLAR &
COMPANY, podjetje za trgovino, stori-
tve in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Pohor-
ska 44, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5901197
Firma: INSERA, podjetje za trgovino,

storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: INSERA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1997:

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-

dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13, sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-113084
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00586 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa HP-HOBBY PROGRAM,
proizvodnja, trgovina, export-import,
d.o.o., sedež: Zgornje Hoče 7, 2311 Ho-
če, pod vložno št. 1/01133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5302196
Firma: HP HOBBY PROGRAM, pro-

izvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1997:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 05010 Ribištvo; 05020 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 15110 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tu-
di iz perutninskega mesa; 15200 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
22210 Tiskanje časopisov; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 26250 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26700
Obdelava naravnega kamna; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 45210 Splošna gradbena dela;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63120
Skladiščenje; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74130 Razisko-
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vanje trga in javnega mnenja; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92530 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-113104
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01455 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa GEODETSKI BIRO MA-
RIBOR, storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Strossmayerjeva 26, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, družbenika, po-
slovnega deleža, dejavnosti, naslova usta-
novitelja in zastopnika, omejitev zastopnika,
spremembo akta in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5417376
Firma: GEODETSKI BIRO MARIBOR,

družba za storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 23
Osnovni kapital: 2,866.748 SIT
Ustanovitelja: Goršič Janez, Maribor, Vr-

banska cesta 4, vstop 29. 2. 1992, vložek
1,433.374 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slatinšek Iztok, Šentilj v Slovenskih Gori-
cah, Šentilj v Slovenskih Goricah 72d, vs-
top 27. 6. 1996, vložek 1,433.374 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Goršič Janez, imenovan 27. 11.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da po-
trebuje za odsvajanje, obremenjevanje in
nakup nepremičnin soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-113109
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01049 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa FINSTRADE, finančne
in računovodske storitve, svetovanje, tr-
govina, inginering, d.o.o., sedež: Gregor-
čičeva 29b, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5884411
Firma: REVIZIJA, družba za revizijo in

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: REVIZIJA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 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 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

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

Rg-113126
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00469 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa KASAČ, trgovina, trans-
port in storitve, d.o.o., sedež: Hotinja vas
66a, 2312 Orehova vas – Hotinja vas,
pod vložno št.1/07923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1123017
Sedež: 2312 Orehova vas – Hotinja

vas, Račka cesta 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plečko Marjeta, izstop

17. 2. 1997; Plečko Boštjan, Orehova vas
– Hotinja vas, Račka cesta 69, vstop 17. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Plečko Boštjan, imenovan 17. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev, direk-
tor Plečko Gorazd, razrešen 17. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,

tudi iz perutninskega mesa; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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); 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-113134
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01190 z dne 4. 9. 1997
pod št. vložka 1/10199/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1199455
Firma: SAN REMO, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Strohmeier Karlheinz, Graz

8045, Avstrija, Pfanghofweg 25, vstop 19.
8. 1997, vložek 900.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Strohmeier Petra, Graz 8045,
Avstrija, Pfanghofweg 2b, vstop 19. 8.
1997, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Strohmeier Karlheinz, imenovan
19. 8. 1997; direktor Golob Aleksander,
Maribor, Košaški dol 20, imenovan 19. 8.
1997, za sklepanje pravnih poslov, ki pre-
segajo vrednost 1,000.000 SIT (en mili-
jon tolarjev) potrebuje pisno soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.140, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-113138
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01208 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa ALCHROM, proizvodnja
procesne opreme, d.d., sedež: Maribor-
ska cesta 5, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/01596/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144337
Člani nadzornega sveta: Šeško Zvoni-

mir, izstopil 11. 8. 1995; Vodovnik Leon,
vstopil 11. 8. 1995; Baranašič Zlatko, Krt
Bojan in Toplak Bruno, izstopili 11. 8. 1995;
Mesarič Črtomir in Vosskuhler Bernhard,
vstopila 11. 8. 1995 ter Zagorac Vlasta in
Gorenjak Boris, vstopila 7. 9. 1995.

Rg-113141
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01308 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa MANGELBERGER ELE-
KTROTEHNIKA, podjetje za inštalacijo,
servis električnih naprav, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., sedež: Dvorakova 10č,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09774/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5929610
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 69.

Rg-113146
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00779 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOLETNIK, družba za
gospodarsko svetovanje, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Dušanova 3, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05651/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5610729
Sedež: 2000 Maribor, Gorkega 35.

Rg-113152
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00642 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa GEODETSKI ZAVOD, or-
ganizacija in izvajanje strokovno-opera-
tivnih del in storitev v zadevah geodet-
ske službe ter drugih strokovno-tehnič-
nih del, p.o., sedež: Partizanska cesta
12, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo organizacijske

oblike, spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti, tipa in omeji-
tev zastopnikov in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5066387
Firma: GZ MARIBOR-GEODETSKE DE-

JAVNOSTI, organizacija za izvajanje
strokovno operativnih del ter drugih
strokovno tehničnih del, d.o.o.

Skrajšana firma: GZ MARIBOR-GEO-
DETSKE DEJAVNOSTI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 19,597.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
4. 11. 1996, vložek 3,645.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 4. 11.
1996, vložek 1,595.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 4. 11. 1996,
vložek 1,595.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 4. 11.
1996, vložek 3,226.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Antolič Miroslav, Maribor,
Borštnikova 27, vstop 4. 11. 1996, vložek
359.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Celcer Sabina, Maribor, Košaški dol 37,
vstop 4. 11. 1996, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Drevenšek Du-
šan, Maribor, Dravska ulica 10, vstop 4.
11. 1996, vložek 359.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Erakovič Vojo, Maribor,
Ulica Staneta Severja 8, vstop 4. 11. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kacijan Venčeslav, Majšperk, Breg
31, vstop 4. 11. 1996, vložek 419.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kerec Ire-
na, Maribor, Ažbetova ulica 2, vstop 4. 11.
1996, vložek 11.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurič Irena, Maribor, Teršakova
46, vstop 4. 11. 1996, vložek 359.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kranvogel
Anica, Spodnji Duplek, Ciglence 49, vstop
4. 11. 1996, vložek 359.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ladić Radomir, Ma-
ribor, Mirna ulica 1, vstop 4. 11. 1996,
vložek 479.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Langerholc Marija, Maribor, Terče-
va ulica 10, vstop 4. 11. 1996, vložek
324.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Langerholc Mirko, Maribor, Terčeva ulica
10, vstop 4. 11. 1996, vložek 479.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohorko
Anton, Hajdina, Skorba 39, vstop 4. 11.
1996, vložek 419.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mrevlje Dragica, Maribor, Po-
povičeva ulica 13, vstop 4. 11. 1996, vlo-
žek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Muršec Ida, Lovrenc na Dravskem
polju, Apače 136, vstop 4. 11. 1996, vlo-
žek 419.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Paj Valter, Maribor, Cankarjeva 28,
vstop 4. 11. 1996, vložek 419.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Premzl Mirica,
Miklavž na Dravskem polju, Na dobravi 23,
vstop 4. 11. 1996, vložek 419.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ratek Emil, Ma-
ribor, Borova vas 26, vstop 4. 11. 1996,
vložek 359.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Roškarič Marija, Maribor, Antoliči-
čeva 14, vstop 4. 11. 1996, vložek
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419.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rustja Nejko Radovan, Maribor, Dominku-
ševa ulica 6, vstop 4. 11. 1996, vložek
479.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rutar Slobodan Anton, Maribor, Staneta Se-
verja 18, vstop 4. 11. 1996, vložek
479.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simonič Vlasta, Maribor, Antoličičeva 10,
vstop 4. 11. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šabeder Bran-
ko, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 100,
vstop 4. 11. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štrukelj Danije-
la, Maribor, Borova vas 26, vstop 4. 11.
1996, vložek 419.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Verčko Danica, Maribor,
Framska ulica 4, vstop 4. 11. 1996, vložek
479.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Viraj Drago, Maribor, Trg Dušana Kvedra 8,
vstop 4. 11. 1996, vložek 419.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Unuk Lucija,
Limbuš, Ipavčeva ulica 6, vstop 4. 11.
1996, vložek 359.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
direktor Langerholc Mirko, razrešen 4. 11.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01005/01426-1997/AK z dne
20. 5. 1997.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14, ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-113154
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00498 z dne 11. 9. 1997
pod št. vložka 1/10230/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča na Ptuju, spremembo
sedeža, družbenikov, poslovnega deleža,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5939925
Firma: TEAMTRANS, podjetje za špe-

dicijo, prevozništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TEAMTRANS, d.o.o.,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: REINARD, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Ruše, Bezena 50,
vstop 14. 2. 1996, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pihlar Robert,
Maribor, Maistrova ulica 10, vstop 4. 3.
1997, vložek 135.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SCHIER, OTTEN & CO. GES-
ELLSCHAFT M.B.H., Wien 1200, Avstrija,
Taborstrasse 95, vstop 14. 2. 1996, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blažke Peter, razrešen 4. 3. 1997;
direktor Pihlar Robert, imenovan 4. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vlož-
no št. 1/9520-00, in sicer kot TEAMTRANS
podjetje za špedicijo, prevozništvo in trgovi-
no, d.o.o., s sedežem na Ptuju, Rogozniška
cesta 32.

Rg-113164
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01282 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOPILUS, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Hektorovičeva 20,
2000 Maribor, pod vložno št.1/07956/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, naslova družbenika in
zastopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5805015
Ustanovitelj: Namestnik Robert, Maribor,

Hektorovičeva 20, vstop 29. 12. 1994, vlo-
žek 1,677.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Namestnik Robert, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi 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
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kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 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; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti

pod šifro K 74.120, ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-113166
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01339 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa GOJČIČ, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Ruška cesta 81,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/02980/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5439043
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:

25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 28520 Splošna mehanična dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s 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; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488, ne sme družba oprav-
ljati dejavnosti orožja in streliva.

Rg-113171
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01284 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa VELOMAT, podjetje za
storitve v blagovnem prometu, d.o.o., se-
dež: Dalmatinska 47, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05197/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnikov in tipa zastop-
nika, akta o ustanovitvi ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5585139
Firma: VELOMAT, posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov, d.o.o.
Sedež: 2313 Fram, Ranče 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Tajčman Nataša, razrešena 30. 4.
1997; prokurist Tajčman Marjan, Maribor,
Dalmatinska 47, razrešen 30. 4. 1997 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 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.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Tr-
govina 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; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
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specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

MURSKA SOBOTA

Rg-106454
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 95/00380 z dne 19. 2.
1997 pri subjektu vpisa TROJKA, Trgovin-
sko, turistično in proizvodno podjetje,
Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ljutomer-
ska 6, 9250 Gornja Radgona, pod vlož-
no št. 1/01032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5520444
Osnovni kapital: 4,640.187 SIT
Ustanovitelji: Rožman Janez, Radenci,

Štefana Kovača 1, Farič Jožef, Tišina, Tro-
povci, Kolesarska 17, in Hladen Hinko, Ra-
denci, Trubarjeva 7, vstopili 15. 10. 1991,
vložili po 1,546.729 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Hladen Hinku, ki je bil razrešen
9. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-

tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Od dejavnosti pod šifro 74.14 Podjet-
niško in poslovno svetovanje družba ne
opravlja dejavnosti arbitraž in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-111534
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00132 z dne 14. 7.
1997 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI
BIRO-INŽENIRING, d.o.o., sedež: Štefa-
na Kovača ulica 28, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, družbenikov in njihovih
osnovnih vložkov ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5066174
Ustanovitelji: Dugar Ignac - drugi poslov-

ni delež, Murska Sobota, Lendavska ulica
23, vložil 10.000 SIT, Felkar Alojz - drugi
poslovni delež, Rogašovci, Sveti Jurij 34,
vložil 50.000 SIT, Kalač Esad - drugi po-
slovni delež, Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 8, vložil 20.000 SIT, Kous Franc
- drugi poslovni delež, Murska Sobota, Graj-
ska ulica 18, vložil 20.000 SIT, Kramar
Franc - drugi poslovni delež, Murska Sobo-
ta, Sončna ulica 36, vložil 240.000 SIT,
Šiplič Milan - drugi poslovni delež, Murska
Sobota, Liškova ulica 11, Černelavci, vložil
40.000 SIT, Dominko Goran, Lendava, Ru-
darska 10a, vložil 20.000 SIT, in Halb Jan-
ko, Rogašovci, Pertoča 63, vložil 40.000
SIT, ki so vstopili 31. 7. 1996, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložil 4,510.000 SIT, ki je vstopil
17. 10. 1994, in ATENA ENA, d.d.– drugi
poslovni delež,  Ljubljana, Slovenska 56,
vložila 1,660.000 SIT, ki je vstopila 20. 9.
1996 (odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kuehar Dreven-
šek Irena, Fišer Teodor in Kramar Franc,
vstopili 26. 2. 1997.

Rg-111535
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00366 z dne 22. 7.
1997 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI
BIRO-INŽENIRING, d.o.o., sedež: Štefa-
na Kovača ulica 28, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo

družbene pogodbe in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066174
Člani nadzornega sveta: Fišer Teodor,

izstopil 17. 6. 1997; Fras Ciril, vstopil
17. 6. 1997.

Rg-111537
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/00479 z dne 10. 7.
1997 pri subjektu vpisa VI-KO, Podjetje za
gostinstvo, trgovino in storitve, Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Cesta na stadion
2, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01951/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5782147
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Vidovič Ankica, Zagreb,

Špansko 49, vložila 550.000 SIT, Kovač
Ivan, Gornja Radgona, Prešernova 27, vlo-
žil 1,100.000 SIT, in Vidovič Ivan, Zagreb,
Špansko 49, vložil 550.000 SIT, vstopili
16. 4. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
vač Ivan, razrešen 29. 4. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Vidovič Ankica, raz-
rešena 29. 4. 1994 kot direktorica in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 72300 Obdelava podatkov; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
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nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n..

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje, druž-
ba ne opravlja revizijskih dejavnosti in davč-
nega svetovanja.

Rg-111538
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 95/00348 z dne 24. 7.
1997 pri subjektu vpisa DOM STAREJŠIH
LENDAVA, Idösebb polgárok otthona
Lendva, sedež: Naselje prekmurske bri-
gade 4a, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/02098/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5865948
Firma: DOM STAREJŠIH LENDAVA,

IDOESEBB POLGAROK OTTHONA
LENDVA

Sedež: 9220 Lendava, Naselje pre-
komurske brigade 4a

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hoz-
jan Angela, Velika Polana 115a, ki od 14. 4.
1995 kot direktorica zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 85311
Dejavnost domov za starejše.

Pri vpisu imena zavoda v madžarskem
jeziku so bile tuje črke z dodatnimi oznaka-
mi vpisane tako, da so bile dodatne oznake
izpuščene (1. in 2. člen previlnika o dopol-
nitvi pravilnika o načinu vodenja sodnega
registra, Ur. list RS, št. 3/97).

Rg-111542
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00237 z dne 10. 7.
1997 pod št. vložka 1/02300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1195638
Firma: A 3 A - Trgovina na debelo,

d.o.o.
Skrajšana firma: A 3 A, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska ulica 9
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: 3 M 3, trgovina, špedicija in

transport, d.o.o., Murska Sobota, Lendav-
ska 11, vstop 16. 4. 1997, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šušteršič Lidija, Gornja Radgona,
Porabska 10, imenovana 16. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo.

Rg-111545
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00312 z dne 22. 7. 1997
pod št. vložka 1/02306/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1194798
Firma:BTC-BELTRANS, mednarodna

špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: BTC-BELTRANS,

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Obrtna

ulica 2
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: BLAGOVNO TRGOVIN-

SKI CENTER, d.d., Ljubljana, Šmartinska
152, vložil 20,000.000 SIT, in BELTRANS,
mednarodna špedicija, d.o.o., Murska So-
bota, Obrtna cona, vložil 10,000.000 SIT
(vstopila 23. 5. 1997, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Beltran Boris, Murska Sobota, Razla-
gova 1, imenovan 23. 5. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe nad
vrednostjo 66% osnovnega kapitala družbe
s soglasjem skupščine.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1997: 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-111546
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00360 z dne 22. 7.
1997 pri subjektu vpisa Z E U, družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., sedež:
Staneta Rozmana 5, 69000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5051746
Sedež: 9000 Murska Sobota, Stane-

ta Rozmana 5
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, izstopil 28. 11.
1996; Pomurska investicijska družba, d.d. -
prvi poslovni delež, Murska Sobota, Trg
Zmage 7, vstopila 28. 11. 1996, vložila
1,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., iz-
stopil 5. 12. 1996; Pomurska investicijska
družba, d.d. - drugi poslovni delež, Murska
Sobota, Trg Zmage 7, vstopila 5. 12. 1996,
vložila 1,420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; ZLATI MEDALJON, d.d., izstopil
10. 1. 1997; Pomurska investicijska druž-
ba, d.d. - tretji poslovni delež, Murska So-
bota, Trg Zmage 7, vstopila 10. 1. 1997,
vložila 2,840.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-111549
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00324 z dne 11. 7.
1997 pod št. vložka 1/02303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1194909
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA BELT-

INCI, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 9231 Beltinci, Štefana Kova-

ča 2
Osnovni kapital: 64.000 SIT
Ustanovitelji: Štefko Jože, Bogojina,

Ivanci 33, Puhan Jože, Beltinci, Gančani
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182a, Zadravec Štefan, Turnišče, Lipa 151,
Vinkovič Štefan, Beltinci, Gančani 41, Gjer-
keš Jože, Turnišče, Lipa 3, Mesarič Milan,
Beltinci, Lipovci 123, Novak Gusti, Beltinci,
Panonska 55, Forjan Alojz, Beltinci, Lipovci
285, Glavač Stanko, Beltinci, Panonska 86,
Bernadi Ivan, Beltinci, Gregorčičeva 20,
Predan Zvonko, Beltinci, Ižakovci 173, Ba-
kan Avgust, Beltinci, Gančani 129, Bakan
Marija, Beltinci, Gančani 137, Balažic Emi-
lija, Beltinci, Gančani 138b, Krauthaker An-
ton, Beltinci, Lipovci 50c, Jakob Drago, Bel-
tinci, Lipovci 103, Horvat Jože, Beltinci,
Gančani 16, Škerget Stanislav, Beltinci, Li-
povci 45, Tratnjek Alojz, Beltinci, Lipovci 9,
Tivadar Jože, Beltinci, Lipovci 5, Erjavec
Anton, Beltinci, Lipovci 83, Tivadar Franc,
Turnišče, Lipa 58, Matjašec Štefan, Tur-
nišče, Lipa 146, Zver Jože, Turnišče, Lipa
111, Cigan Štefan, Beltinci, Gančani 45,
Žižek Emilija, Beltinci, Gančani 111, Jere-
bic Bojan, Beltinci, Gančani 75c, Vučko
Ivan, Beltinci, Lipovci 62, Žalig Alojz, Beltin-
ci, Gančani 75, Tratnjek Mihael, Beltinci,
Lipovci 230, Balažic Štefan, Beltinci, Gan-
čani 139, Erjavec Slavko, Beltinci, Lipovci
90, Krauthaker Martin, Beltinci, Gančani
27a, Mujdrica Štefan, Beltinci, Lipovci 175,
Mesarič Štefan, Beltinci, Lipovci 100, Kraut-
haker Stanko, Beltinci, Lipovci 114, Mesa-
rič Avgust, Bogojina, Filovci 58, Mesarič
Alojz, Beltinci, Bratonci 160, Horvat Pavel,
Bogojina 3, Pozderec Anton, Beltinci, Me-
linci 170, Sraka Jožef, Beltinci, Lipovci 25,
Meričnjak Pavel, Bogojina, Bukovnica 29,
Jerič Alojz, Beltinci, Dokležovje, Glavna 81,
Jerebic Jožef, Turnišče, Lipa 112, Baligač
Štefan, Bogojina, Filovci 12, Berden Mar-
tin, Bogojina, Filovci 108, Berden Alojz,
Bogojina, Filovci 67a, Puhan Jožef, Bogoji-
na, Filovci 152, Poredoš Jožef, Bogojina,
Filovci 101, Duh Martin, Bogojina, Melinci
142, Smodiš Štefan, Beltinci, Melinci 133,
Baligač Mirko, Beltinci, Lipovci 150, Žalig
Jože, Turnišče, Lipa 97, Forjan Alojz, Bel-
tinci, Melinci 131, Geld Alojz, Beltinci, Gan-
čani 51, Verčec Jože, Turnišče, Lipa 166,
Horvad Leopold, Bogojina, Bukovnica 23,
Maučec Janez-Vinko, Beltinci, Bratonci 10,
Baligač Štefan, Beltinci, Lipovci 36, Zver
Jožef, Turnišče, Lipa 42, Horvat Anton, Bel-
tinci, Ižakovci 104, Horvat Ivan, Bogojina,
Filovci 120, Tkalec Ivan, Turnišče, Lipa
159, in Domjan Silvo, Beltinci, Bratonci
148b, vstopili 25. 11. 1996, vložili po
1.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zver Štefan, Beltinci, Bratonci 75,
imenovan 25. 11. 1996, zastopa zadrugo z
omejitvijo, da lahko pogodbe o prometu z
nepremičninami oziroma obremenjevanju
le-teh sklepa samo na podlagi sklepa uprav-
nega odbora.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-

ske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6311 Prekladanje; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti,
od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-111549a
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00411 z dne 23. 7.
1997 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZA-
DRUGA BELTINCI, z.o.o., sedež: Štefana
Kovača 2, 9231 Beltinci, pod vložno št.
1/02303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 97/324 z dne
11. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 1194909
Namesto besede “družba” v sklepu Srg

97/324 z dne 11. 7. 1997, vpisani v pr-
vem stavku pod “Razno”, se vpiše beseda
“zadruga”.

Rg-111550
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00359 z dne 9. 7.
1997 pod št. vložka 1/02297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1199315
Firma: SPLOŠNA KMETIJSKA ZADRU-

GA MURSKA SOBOTA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 9000 Murska Sobota, Marki-

šavska 3
Osnovni kapital: 38.000 SIT
Ustanovitelji: Vrtarič Franc, Murska So-

bota, Kopitarjeva 2, Kuplen Rudi, Murska
Sobota, Šercerjevo naselje 11, Flegar Alo-
jz, Puconci 140, Barbarič Franc, Puconci,
Polana 28, Bežan Štefan, Tišina, Murski
Petrovci 21, Šeruga Štefan, Mačkovci, Pe-
čarovci 78, Hakl Štefan, Bodonci 114, Ber-
gles Franc, Puconci, Lemerje 11, Cigut Ev-
gen, Tišina, Borejci 6, Makari Štefan, Mur-
ska Sobota, Staneta Rozmana 4, Rengeo
Franc, Tišina, Kolesarska 36, Gregorinčič
Malvina, Tišina, Murski Črnci 4, Hodošček
Emil, Bodonci, Zenkovci 38, Vlaj Boris, Bo-
donci, Vadarci 29, Sever Ludvik, Tišina,
Borejci 29, Smodiš Stanislav, Grad, Radov-
ci 2, Horvat Koloman, Puconci, Lemerje
12, Kolmanič Evgen, Tišina, Borejci 32, Vra-
tarič Franc, Puconci 296, Meolic Jože, Mur-
ska Sobota, Bakovci, Mali Bakovci 22, Ci-
gut Ervin, Tišina, Borejci 18, Frumen Šte-
fan, Bodonci 48, Kuhar Štefan, Murska So-
bota, Veščica 43, Šukar Štefan, Bodonci
161, Martinec Marjan, Murska Sobota, Sa-
tahovci 51, Makovec Hilda, Bodonci, Bez-
novci 22, Škrilec Geza, Prosenjakovci, Či-
kečka vas 26, Sever Aleksander, Mačkov-
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ci, Pečarovci 99, Bencak Valter, Bodonci
146, Gerenčer Daniel, Bodonci, Lemerje
83, Bencak Franc, Murska Sobota, Sata-
hovci 34, Tremel Mihael, Puconci, Bokrači
28, Marič Jože, Tišina, Murski Črnci 20,
Norčič Štefan, Murska Sobota, Kupšinci 35,
Bernjak Erika, Bodonci, Beznovci 21, Ja-
koša Stanislav, Puconci, Dolina 16, Berta-
lanič Kristina, Grad, Kruplivnik 7, in Grah
Franc, Grad, Kruplivnik 36, vstopili 3. 11.
1996, vložili po 1.000 SIT, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vratarič Franc, imenovan 3. 11.
1996, zastopa zadrugo z omejitvijo, da lah-
ko pogodbe o prometu z nepremičninami
oziroma obremenjevanju le-teh sklepa sa-
mo na podlagi sklepa upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo;01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na

debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6311 Prekladanje; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti,
od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-111550a
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00410 z dne 23. 7.
1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNA
KMETIJSKA ZADRUGA MURSKA SO-
BOTA, z.o.o., sedež: Markišavska 3,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 97/359 z dne
9. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 1199315
Namesto besede “družba” v sklepu Srg

97/359 z dne 9. 7. 1997, vpisani v prvem
stavku pod “Razno”, se vpiše beseda “za-
druga”.

Rg-111553
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/00203 z dne 20. 8.
1997 pri subjektu vpisa GA-PI, trgovsko in
storitveno podjetje, Bodonci, d.o.o., se-
dež: Bodonci 116, 9265 Bodonci, pod
vložno št. 1/01720/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5707765
Firma: GA-PI, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GA-PI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.038 SIT
Ustanovitelji: Gabor Matija, Bodonci

116, vložil 900.022,80 SIT, in Zrinski So-
nja, Bodonci, Zenkovci 28, vložila
300.007,60 SIT, ki sta vstopila 17. 12.
1992, ter Gabor Alenka, Bodonci 116, vlo-
žila 300.007,60 SIT, ki je vstopila 15. 7.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Zrinski Sonja, imenovana 17. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 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;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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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;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske, revizijske de-
javnosti in davčno svetovanje, družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti, pod ši-
fro 74.14 Podjetniško in poslovno svetova-
nje pa ne arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-111554
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/01325 z dne 19. 8.
1997 pri subjektu vpisa AGROPLAC, pod-
jetje za kmetijsko, trgovsko in svetoval-
no dejavnost ter uvoz-izvoz, Veržej,
d.o.o., sedež: Stari trg, 9241 Veržej, pod
vložno št. 1/01080/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5544432
Osnovni kapital: 6,256.800,55 SIT
Ustanovitelj: Vinkovič Benjamin, Veržej,

Prvomajska 3, vstop 17. 10. 1991, vložek
6,256.800,55 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1997: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-111554a
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00458 z dne 26. 8.
1997 pri subjektu vpisa AGROPLAC, pod-
jetje za kmetijsko, trgovsko in svetoval-
no dejavnost ter uvoz-izvoz, Veržej, d.o.o.,
sedež: Stari trg, 9241 Veržej, pod vložno
št. 1/01080/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravo sklepa Srg 94/1325 z
dne 19. 8. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5544432
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 5223

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-111555
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00439 z dne 19. 8.
1997 pri subjektu vpisa POMURSKA IN-
VESTICIJSKA DRUžBA 2, d.d., sedež:
Kocljeva 14a, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02183/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala z vložki in povečanje os-
novnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5915864
Osnovni kapital: 2.324,691.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 22. 3.

1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 300,000.000 SIT.

Rg-111556
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00160 z dne 19. 8.
1997 pri subjektu vpisa PERIČ - proizvod-
na, investicijska in trgovinska dejavnost,
Murska Sobota, k.d., sedež: Lendavska
29c, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo družbe-
niških deležev, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5597455
Osnovni kapital: 60,000.000 SIT
Ustanovitelji: Perič Miladin, Murska So-

bota, Ciril Metodova 50, vložil 59,989.000
SIT, ki odgovarja s svojim premoženjem, ter
Perič Irena in Perič Barbara Nathalie, obe iz
Murske Sobote, Ciril Metodova 50, vložili
po 10.000 SIT, ki ne odgovarjata, vstopili
16. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1997: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 15120 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15310 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 15330 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410
Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 15430 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 15620 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 15720 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15850 Proizvodnja
testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 17300 Plemeni-
tenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 17520 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
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.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 24520
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24660
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Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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.; 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; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, 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; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-111557
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00208 z dne 18. 8.
1997 pri subjektu vpisa E. F. M., družba za
izobraževanje, d.o.o., sedež: Partizanska
47, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/02235/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža, spremembo de-
javnosti družbe in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5938821
Ustanovitelj: E.F.M. MARKETING-ES-

TABLISHMENT, izstop 4. 4. 1997; Gašpar
Aleksander, Lendava, Naselje prekmurske
brigade 10, vstop 4. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
67200 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n..



Stran 1828 / Št. 17 / 5. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Od dejavnosti, vpisane pod šifro
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., družba
ne opravlja posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-111558
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/00841 z dne 13. 8.
1997 pri subjektu vpisa LONČARIČ -
MONTAŽA - podjetje za montažo klepar-
skih, krovskih in strelovodskih proizvo-
dov, Lokavci, d.o.o., sedež: Lokavci 41,
9245 Sp. Ivanjci, pod vložno št.
1/01873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo poslovnega de-
leža, naslova ustanoviteljice in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5758327
Ustanovitelja: Lončarič Slavko, Spodnji

Ivanjci, Lokavci 41, vložil 21,595.245,10
SIT, in Lončarič Marija, Radenci, Janžev vrh
93, vložila 21,595.245,15 IT, vstopila
20. 4. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 27330
Hladno profiliranje; 28400 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45320 Izola-
cijska dela; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbe-
na dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev.

Rg-111561
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00310 z dne 13. 8.
1997 pri subjektu vpisa LINIJA - trgovsko
in gostinsko podjetje, Murska Sobota,
d.d., sedež: Bakovska 29a, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5532019
Dejavnost, izbrisana 13. 8. 1997: 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 51110

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52471 Dejavnost knjigarn; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 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.; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba statuta z dne 29. 5. 1997.

Rg-111564
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00232 z dne 12. 8.
1997 pri subjektu vpisa TOVARNA
MOČNIH KRMIL, Črnci, d.d., sedež: Črn-
ci 2a, 9253 Apače, pod vložno št.
1/00461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 24. 4. 1997 in spremembo statuta z
dne 24. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5199328.

Rg-111565
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00372 z dne 7. 8.
1997 pod št. vložka 1/02307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1195077
Firma: S.O.S. MOTORS, družba za tr-

govino, popravilo in servisiranje motor-
nih vozil, d.o.o.

Skrajšana firma: S.O.S. MOTORS,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Vešči-
ca 4e

Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: S.O.S. COMPANY, d.o.o.,

Murska Sobota, Veščica 4e, vložila
250.000 SIT, Šoš Karel, Murska Sobota,
Veščica 24, vložil 800.000 SIT, Šoš Sonja,
Murska Sobota, Veščica 24, vložila
250.000 SIT, Šooš Teodor, Murska Sobo-
ta, Veščica 4d, vložil 250.000 SIT (vstopili
25. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šoš Karel in zastopnik Šooš Teodor,
imenovana 25. 7. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1997: 28520
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-

mi kemičnimi sredstvi; 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; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-111566
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00276 z dne 1. 7.
1997 pod št. vložka 1/02295/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
javnega komunalnega podjetja s temile po-
datki:

Matična št.: 1197380
Firma: ČISTA NARAVA, javno komu-

nalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ČISTA NARAVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9226 Moravske Toplice, Te-

šanovci 32b
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Moravske Topli-

ce, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, vs-
top 26. 6. 1997, vložek 5,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Šadl Milan, Murska Sobota, Len-
davska ul. 17c, ki kot v.d. direktorja zasto-
pa podjetje z omejitvijo, da sklepa pravne
posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremeni-
tvi nepremičnin, najemanju in dajanju poso-
jil, ki presegajo 50% osnovnega kapitala
podjetja, o nakupu osnovnih sredstev, ki
niso predvidena s planom oziroma poslov-
nim načrtom podjetja, ter pogodbe o izbiri
podizvajalcev za izvajanje javnih služb po
sklepu ustanovitelja, in prokurist Cipot
Franc, Moravske Toplice, Tešanovci 5, ime-
novan 26. 6. 1997.

Člani nadzornega sveta: Granfol Roman,
Grabar Ludvik, Marič Marjan in Kočar Leo-
pold, vstopili 26. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 14210 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 40200 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
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paj z upravljalci strojev; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trdih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene;  93040 Pogrebne storitve.

Rg-111567
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00322 z dne 1. 7.
1997 pod št. vložka 1/02294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1194844
Firma: NUSKERN, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NUSKERN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Miklo-

šičeva 67
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Nuskern Mirsolav, Murska

Sobota, Miklošičeva 67, vstop 30. 6. 1997,
vložek 2,250.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nuskarn Miroslav, imenovan 30. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 9211 Sne-
manje filmov in  video filmov; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-111568
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00254 z dne 27. 6.
1997 pri subjektu vpisa POMURSKI SE-
JEM - podjetje za organizacijo sejmov,
razstav in prireditev, d.d., Gornja Radgo-
na, sedež: Cesta na stadion 2, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/01991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5795729
Sprememba statuta z dne 11. 4. 1997.

Rg-111570
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 95/00406 z dne 27. 6.
1997 pri subjektu vpisa ZBIGOVČANKA,
trgovina na veliko in malo, Zbigovci,
d.o.o., sedež: Zbigovci 30, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/00793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468604
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 5121

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Rg-111571
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00245 z dne 27. 6.
1997 pri subjektu vpisa KRIŽEVSKE
OPEKARNE, d.d., sedež: Boreci št. 49,
9242 Križevci pri Ljutomeru, pod vložno
št. 1/00086/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034094
Član nadzornega sveta: Sreš Jožef, iz-

stopil 29. 4. 1997; Antolin Milan, vstopil
29. 4. 1997.

Rg-111573
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/01194 z dne 30. 6.
1997 pri subjektu vpisa MILES, le-
sno-gozdarski marketing, Norički vrh,
d.o.o., sedež: Norički vrh 16, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/01266/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5580617
Osnovni kapital: 2,356.000 SIT
Ustanovitelja: Strah Kristijan, Gornja

Radgona, Norički vrh 16, vstop 19. 1.
1993, vložek 1,178.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ravnikar Vitomir, izstop
12. 12. 1994; Strah Kristina, Gornja Rad-

gona, Norički vrh 16, vstop 12. 12. 1994,
vložek 1,178.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ravnikar Vitomir, razrešen 12. 12.
1994; Strah Kristijan, razrešen 12. 12.
1994 kot zastopnik in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev, in za-
stopnica Strah Kristina, imenovana 12. 12.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 20100 Žaganje in skobljanje le-
sa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene
embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n..

Rg-111574
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00292 z dne 30. 6.
1997 pri subjektu vpisa ELRAD ELE-
KTRONIKA, proizvodnja elektronike,
Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Panon-
ska 23, 9250 Gornja Radgona, pod vlož-
no št. 1/00769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o začetku stečaj-
nega postopka, spremembo firme in ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5450497
Firma: ELRAD ELEKTRONIKA, pro-

izvodnja elektronike, Gornja Radgona,
d.o.o. - V STEČAJU

Skrajšana firma: ELRAD ELEKTRONI-
KA, Gornja Radgona, d.o.o. - V STEČAJU

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marovič Ivan, razrešen 29. 5. 1997;
stečajni upravitelj Ščap Štefan, Murska So-
bota, Ulica ob progi 53, imenovan 29. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 12/96-11 z dne
28. 5. 1997 (stečajni postopek začeti
29. 5. 1997).

Rg-111575
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 96/00323 z dne 30. 6.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOV VORANC BISTRICA p.o., se-
dež: Srednja Bistrica 49b, 9232 Čre-
šnovci, pod vložno št. 1/01703/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5089751
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vučko Jožef, razrešen 30. 9. 1996;
zastopnica Zamuda Terezija, Črešnovci,
Dolnja Bistrica 37e, imenovana 1. 10.
1996, kot ravnateljica zastopa zavod z ome-
jitvijo, da sklepa investicijske pogodbe, po-
godbe o večjih vzdrževalnih delih na objek-
tih zavoda ter pogodbe o nakupu in prodaji
nepremičnin po sklepu ustanovitelja.

Rg-111576
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 96/00051 z dne 26. 6.
1997 pri subjektu vpisa VETOM, podjetje
za promet z zdravili, Ljutomer, d.o.o.,
sedež: Jurčičeva 6, 69240 Ljutomer,
pod vložno št. 1/01506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, dejavnosti, oseb, pooblašče-
nih za zastopanje in akta s temile podatki:

Matična št.: 5662397
Firma: VETOM, podjetje za trgovino in

storitve, Ljutomer, d.o.o.
Sedež: 9240 Ljutomer, Jurčičeva 6
Ustanovitelj: Tomšič Mladen, izstop 2. 2.

1996; Šošič Duravko, Murska Sobota, Ra-
kičan, Lendavska 15, vstop 2. 2. 1996, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomšič Mladen, razrešen 2. 2. 1996;
direktor Šošič Diravko, imenovan 2. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 26. 6. 1997: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 8520 Veterinarstvo.

Rg-111577
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/00693 z dne 29. 5.
1997 pri subjektu vpisa ORION, Trgovsko
podjetje export-import, Radenci, d.o.o.,
sedež: Porabska ul. št. 8, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/01177/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje v druž-
bo z neomejeno odgovornostjo, spremem-
bo firme, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5560292
Firma: ORION-SLAVIČ-STRIČEVIČ, tr-

govsko podjetje export-import, Raden-
ci, d.n.o.

Skrajšana firma: ORION-SLAVIČ-STRI-
ČEVIČ, d.n.o.

Ustanovitelja: Slavič Mira in Stričević Ne-
ven, oba iz Radenc, Porabska 8, vstopila
22. 7. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stričevič Neven, razrešen 19. 5.
1994; direktorica Slavič Mira, imenovana
19. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51360 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje 51550 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-

snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 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; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 72300
Obdelava podatkov; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-111577a
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00316 z dne 11. 6.
1997 pri subjektu vpisa ORION-SLA-
VIČ-STRIČEVIČ, trgovsko podjetje ex-
port-import, Radenci, d.n.o., sedež: Po-
rabska ul. št. 8, 9252 Radenci, pod vlož-
no št. 1/01177/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa z dne 29. 5.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5560292
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo.

Rg-111578
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 94/00589 z dne 17. 6.
1997 pri subjektu vpisa PREDIZBIRA, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, Lendava,
d.o.o., sedež: Trg ljudske pravice 1, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/02005/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, vložkov in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5804647
Firma: PREDIZBIRA, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PREDIZBIRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kopinja Ladislav, Lendava,

Čentiba 478, vstopil 15. 1. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kopinja Leon in Kopinja Marjeta, izstopi-
la 25. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kopinja Leon, razrešen 25. 5. 1994;
direktor Kopinja Ladislav, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-111581
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 97/00010 z dne 17. 6.
1997 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
MURSKA SOBOTA, p.o., , sedež: Staneta
Rozmana 1, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naziva ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5085756
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Voroš Ladislav, Murska Sobota, Le-
davsko naselje 11, ki od 11. 12. 1996 kot
v.d. ravnatelja zastopa zavod brez omejitev.

NOVA GORICA

Rg-104848
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00754 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa PREVOZ, Cestnopro-
metno podjetje, d.d., Tolmin, sedež: Po-
ljubinj 89f, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01723/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo kapitala, ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika in nadzorni
svet s temile podatki:

Matična št.: 5499895
Osnovni kapital: 208,423.000 SIT
Ustanovitelji: AVTOPREVOZ TOLMIN,

d.o.o., izstop 20. 11. 1996; Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vstop 20. 11. 1996, vložek
20,842.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 20. 11. 1996, vložek
43,281.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 20. 11. 1996, vložek
41,685.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci interne razdelitve, Tolmin,
Poljubinj 89f, vstopili 20. 11. 1996, vložili
36,204.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, Tol-
min, Poljubinj 89f, vstopili 20. 11. 1996,
vložili 66,411.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba pooblaščena za zastopanje: vrši-
lec dolžnosti direktorja Taljat Radovan, Most
na Soči, Most na Soči 95, razrešen 25. 11.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rajh Žunko Ava,
Flajs Viktor in Škrlj Marta, vsi vstopili 20. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije št. LP
00977/00934-1996/BJ z dne 19. 12.
1996.

Rg-104854
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00604 z dne 7. 2. 1997
pri subjektu vpisa PROCOMMERCE, Pro-

izvodnja in trgovina, Tolmin, d.o.o., se-
dež: Žabče 41, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01671/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489229
Firma: GRADFINAL, Splošno obrtno

gradbeno podjetje, d.o.o., Žabče
Skrajšana firma: GRADFINAL, d.o.o.,

Žabče
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-107092
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02573 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa INTEKO, Podjetje za in-
ženiring, trženje, ekonomiko in organi-
zacijo poslovanja, d.o.o., sedež: Slap 3e,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/00578/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in vstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5316251
Osnovni kapital: 3,838.000 SIT
Ustanovitelja: Trošt Karol, vstop 25. 12.

1989, in Trošt Jerena, vstop 1. 7. 1994,
oba iz Vipave, Slap 3e, vložila po 1,919.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Trošt Jerena, imenovana 1. 7. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in

piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 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
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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; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3410 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-107956
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00663 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa FEPROINOX, Obdelava
pločevine, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ul.
25. junija 1d, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01635/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5479487
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kruljc Vojko, Nova Gorica, Erjavčeva
7, razrešen 15. 12. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju naslednjih po-
slov: pri izdaji menic in poroštev v imenu
družbe (razen v primerih višje sile, da se
izogne izgubi v korist družbe); pri odpiranju
nepokritih bančnih tekočih računov; pri na-
kupu ali prodaji nepremičnin; pri nakupu ali
prodaji strojev v znesku, ki je večji od
5,000.000 ITL; pri nakupu surovin v zne-
sku, ki je večji od 15,000.000 ITL; pri daja-
nju dejanskih jamstev tretjim osebam (razen
v primerih višje sile, da se izogne izgubi v
korist družbe); za kar potrebuje predhodno
mnenje skupščine.

Rg-107961
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00378 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa FEPROINOX, Obdelava
pločevine, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ul.
25. junija 1d, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01635/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, spre-
membo poslovnega deleža, spremembo za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5479487
Ustanovitelj: FEPRO, d.o.o., Nova Gori-

ca, izstop 10. 3. 1997; PROFILINOX S.P.A.
PARMA, Italia, S. da Ugozzolo 123a, vstop
11. 3. 1991, vložek 9,919.010 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kruljc Vojko, razrešen 3. 4. 1997;
direktor Lavrenčič Miloš, Podnanos, Podra-
ga 70, imenovan 3. 4. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri sklepanju na-
slednjih poslov: pri izdaji menic in poroštev
v imenu družbe (razen v primerih višje sile,
da se izogne izgubi v korist družbe); pri
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odpiranju nepokritih bančnih tekočih raču-
nov; pri nakupu ali prodaji nepremičnin; pri
nakupu ali prodaji strojev v znesku, ki je
večji od 5,000.000 ITL; pri nakupu surovin
v znesku, ki je večji od 15,000.000 ITL; pri
dajanju dejanskih jamstev tretjim osebam
(razen v primerih višje sile, da se izogne
izgubi v korist družbe); za kar potrebuje
predhodno mnenje skupščine.

Rg-107968
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00168 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa MESNA INDUSTRIJA
PRIMORSKE, d.d., sedež: Panovška 1,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokuriste s temile podatki:

Matična št.: 5007518
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Sosič Milivoj, Nova Gorica, Gregorči-
čeva 10, imenovan 5. 1. 1996; prokurist
Velikonja Marjan, Nova Gorica, Rutarjeva 4,
imenovan 5. 1. 1996; prokurist Bole Jože,
Nova Gorica, Pod Gričem 32, imenovan
5. 1. 1996.

Rg-107970
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00765 z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa MESNA INDUSTRIJA
PRIMORSKE, d.d., sedež: Panovška 1,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine,
spremembo zastopnika in članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5007518
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-

sten Jože, Šempeter pri Gorici, F. Baliča
40, razrešen 24. 12. 1996 kot začasni di-
rektor in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mavrič Jožef in
Lukman Nadja, izstopila 24. 12. 1996 ter
Blažina Igor, Mermolja Pavel in Pešič Miloš,
vstopili 24. 12. 1996.

Rg-110406
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02611 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa SAMANT, Trgovina in
storitve, Gradišče, d.o.o., sedež: Gra-
dišče nad Prvačino 86, 5292 Renče,
pod vložno št. 1/02029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme ter raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5564158
Firma: SAMANT, Trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SAMANT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kerševan Savo, Renče,

Gradišče nad Prvačino 86, vstop 5. 1.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: frizerske stori-
tve.

Rg-110407
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00138 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa LUBEC & URŠIČ, d.o.o.,

Podjetje za zastopanje in svetovanje,
Cerkno, sedež: Poče 54, 5282 Cerkno,
pod vložno št. 1/00714/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, povečanje kapitala ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344646
Firma: LUBEC & URŠIČ, d.o.o., Pod-

jetje za zastopanje, svetovanje in trgovi-
no Cerkno

Sedež: 5282 Cerkno, Laznica 1
Osnovni kapital: 3,838.969 SIT
Ustanovitelji: Lubec Uršič Ksenija, vstop

14. 2. 1990 in Lubec Viljem, vstop 1. 3.
1993, oba iz Cerknega, Poče 54, vložila po
1,919.484,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecial-
iziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih 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; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74203 Arhitekturno in gradbe-

no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje 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.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Rg-110409
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00425 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa SAROK, Storitve in trgo-
vina, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
Cesta Goriške fronte 63, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/00932/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377587
Firma: SAROK, Storitve in trgovina,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: SAROK, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska 39
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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
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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; 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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-110410
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00573 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa VELTRA, Veletrgovina
in storitve, d.o.o., Cesta, sedež: Cesta
15a, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/03156/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5780403
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 45310

Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-

ge inštalacije pri gradnjah; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni
promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-110411
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02669 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa MAK, Trgovsko in pro-
izvodno podjetje Nova Gorica, p.o., se-
dež: Vetrišče 29, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00518/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
vstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5322618
Firma: MAK MAKOVEC & CO., Trgov-

sko in proizvodno podjetje, d.n.o., Nova
Gorica

Skrajšana firma: MAK MAKOVEC & CO.,
d.n.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljice: Makovec Nataša, Nova
Gorica, Vetrišče 29, vstop 12. 12. 1989,
vložek 100 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Makovec Klara, Nova
Gorica, Vetrišče 29, vstop 30. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Pelan Ariana, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 35, vstop 30. 12. 1994, odgo-

vornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Makovec Klara, razrešena 30. 12.
1994 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev, razen pri
nakupu in prodaji osnovnih sredstev, zadol-
ževanju, dajanju poroštev in garancij, potre-
buje soglasje ostalih družbenic; družbenica
Makovec Nataša, imenovana 30. 12. 1994,
kot namestnica direktorice zastopa družbo
brez omejitev, razen pri nakupu in prodaji
osnovnih sredstev, zadolževanju, dajanju
poroštev in garancij, potrebuje soglasje
ostalih družbenic; družbenica Pelan Ariana,
imenovana 30. 12. 1994, kot namestnica
direktorice zastopa družbo brez omejitev,
razen pri nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev, zadolževanju, dajanju poroštev in ga-
rancij, potrebuje soglasje ostalih družbenic.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 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
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve.

Rg-110412
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00280 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa VIPA, družba za finanč-
no poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5298318
Osnovni kapital: 156,330.000 SIT
S sklepom skupščine z dne 24. 5. 1996

se osnovni kapital poveča iz lastnih sred-
stev za 3,783.765 SIT.

Rg-110414
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00473 z dne 17. 6. 1997
pod št. vložka 1/03705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197304
Firma: BOJLES, d.o.o., trgovina, inže-

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Liskur 6,

Rožna dolina
Osnovni kapital: 4,400.000 SIT
Ustanovitelja: Kodelja Bojan, Grgar, Gr-

garske Ravne 2, vstop 8. 5. 1997, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blažič Andrej, Ljubljana, Kajakaška cesta
37, vstop 8. 5. 1997, vložek 2,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kodelja Bojan, imenovan 8. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Blažič Andrej, imenovan 8. 5. 1997, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgra-
jevanje 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5114 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecial-
iziranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 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; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110416
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00544 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa CICIBABY, Tovarna
otroških potrebščin, d.o.o., Miren pri Go-
rici 129, sedež: Miren pri Gorici 129,
5291 Miren, pod vložno št. 1/02901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5723647
Ustanoviteljica: Furlan Edvard, izstopil

28. 12. 1996; Furlan Bojana, Nova Gorica,
Delpinova 18, vstop 28. 12. 1996, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomič Mavricij, razrešen 31. 5.
1997; zastopnik Okretič Božidar, Kostanje-
vica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 50,
imenovan 31. 5. 1997, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110425
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00497 z dne 19. 6. 1997
pod št. vložka 1/02159/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5576849004
Firma: M SERVIS, d.o.o., Podjetje za

posredovanje dela in zaposlitve Nova
Gorica, študentski servis Nova Gorica

Skrajšana firma: M SERVIS, d.o.o., No-
va Gorica, študentski servis Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidriče-

va 9
Ustanovitelj: M SERVIS, d.o.o., Podjetje

za posredovanje dela in zaposlitve Nova Go-
rica, Kidričeva 9, vstop 23. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djurdjevič Miodrag, Solkan, IX. kor-
pus 54, imenovan 23. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7484 Druge raz-
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novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-110426
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00491 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa METALOPLAST, Podjet-
je za proizvodno, trgovsko in storitveno
dejavnost, d.o.o., Kobarid, sedež: Staro
selo 47a, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/01375/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5443938
Ustanoviteljica: Lazar Danila, Kobarid,

Staro selo 47a, vstop 9. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tonkli Pavel, izstop 25. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ton-
kli Pavel, razrešen 25. 10. 1995 kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2442 Proizvodnja farmacevtskih pre-
paratov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 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.; 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; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-

ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-

na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-110427
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00553 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa EMBAGOS, Proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gori-
ca, Kromberk, Breg 7, sedež: Breg 7,
Kromberk, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00678/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
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dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5323690
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 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;
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 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;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-110428
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00554 z dne 20. 6. 1997
pri subjektu vpisa PB & CO, Trgovina, go-

stinstvo, storitve, d.o.o., sedež: Goriške
fronte 35a, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/02906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5733065
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1997: 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-110430
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00443 z dne 20. 6. 1997
pod št. vložka 1/03707/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev sklada
stavbnih zemljišč s temile podatki:

Matična št.: 1193279
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OBČINE CERKNO
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 5282 Cerkno, Platiševa 9
Ustanovitelj: Občina Cerkno, Platiševa

9, vstop 6. 7. 1995, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kav-
čič Jurij, Cerkno, Gozdarska pot 2, imeno-
van 5. 7. 1995, pogodbe o oddaji del ure-
janja stavbenega zemljišča lahko sklepa
predsednik upravnega odbora le na podlagi
sklepa upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti.

Rg-110432
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00407 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa NAŠ DOM, Podjetje za
izgradnjo in vzdrževanje stanovanj in
stanovanjskih hiš, d.o.o., Idrija, sedež:
Lapajnetova 39, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/01661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika in spremem-
bo poslovnega deleža ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5494478
Ustanovitelja: Razpet Hilarija, izstop

27. 6. 1996; Peternelj Vlado, Spodnja Idri-
ja, Sp. Kanomlja 15, vstop 18. 3. 1991,
vložek 1,548.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Tušar Feliks, Spodnja Idrija, Sp.
Kanomlja 23, vstop 18. 3. 1991, vložek
1,267.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1997: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 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
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rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024
Cestni tovorni promet; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-110433
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00496 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa ADRIA TRADE TRANS,
Mednarodni prevozi, d.o.o., sedež: Mejni
prehod Vrtojba, 5290 Šempeter pri Go-
rici, pod vložno št. 1/03501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop in vstop
družbenika, povečanje osnovnega kapitala
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5901332
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Tominec Janko, izstop

5. 5. 1997; EURAIL, Trade Trans Spedition
GesmbH, Wien, Rienosslg. 15, vstop 5. 5.
1997, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SPEDITION TRADE TRANS
HOLDING GESELLSCHAFT, m.b.H., Wien,
Rienosslg. 15/2a, vstop 5. 5. 1997, vlo-
žek 2,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Masolino Claudia, razrešena 5. 5.
1997.

Pri vpisu naslova obeh ustanoviteljev je
bila tuja črka z dodatnimi oznakami vpisana
tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-110434
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00593 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa MEGATERM, Trgovina
in posredništvo, d.o.o., sedež: Goriške
fronte 12, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/03529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
vstop in izstop družbenikov, spremembo po-
slovnih deležev, dejavnosti in pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5915074
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kolodvor-

ska 10
Ustanovitelji: Stres Andrej, izstop 7. 5.

1997; Birsa Dorjan, Branik, Preserje 14b,
vstop 18. 8. 1995, vložek 675.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Simčič Vesna,
Anhovo, Vojkova 70, vstop 4. 6. 1997, vlo-
žek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; MAGO, termosanitarni materiali,
d.o.o., Sežana, Benčičeva 29, vstop 4. 6.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Birsa Dorjan, razrešen 15. 5. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev. Posle nakupa in
prodaje osnovnih sredstev, katerih vrednost

presega 5.000 DEM sklepa po predhod-
nem soglasju skupščine.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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;
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 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; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-

diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-110435
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00516 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA IDRI-
JA, sedež: Prelovčeva 2, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/00085/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z odlo-
kom, spremembo sedeža, ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5082986
Skrajšana firma: OŠ IDRIJA
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 50
Ustanovitelj: Skupščina Občine Idrija, iz-

stop 6. 3. 1997; Občina Idrija, Idrija, Mest-
ni trg 1, vstop 6. 3. 1997, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Flander Danijela, razrešena 30. 6.
1996; zastopnica Makuc Anica, Idrija, Gril-
čeva 30, imenovana 1. 7. 1996, kot ravna-
teljica zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
z motnjami v razvoju; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Rg-110436
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00564 z dne 26. 6. 1997
pod št. vložka 1/03708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, vstop in izstop
družbenika in spremembo zastopnika ter
prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5935920
Firma: NEČKO, Gradbeništvo, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 5261 Šempas, Šmihelj 46a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Galić Mujo, izstop 12. 5.

1997; Zendeloski Bunjamin, Struga, Mar-
šal Tito 135/4/2, vstop 12. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Galić Mujo, razrešen 12. 5. 1997;
direktor Zendeloski Bunjamin, imenovan
12. 5. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod števil-
ko registrskega vložka 1/27831/00 s fir-
mo: 15. AVGUST, transport in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Ul. Franca Mla-
karja 36.
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Rg-110438
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00599 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa DIG-ING, Družba za ra-
čunalniški inženiring in poslovno sveto-
vanje, Šempeter pri Gorici, d.o.o., se-
dež: Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/00632/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika ter spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5370744
Ustanovitelja: Marcetič Slobodan, Sol-

kan, IX. korpus 36, vstop 11. 12. 1989,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gorjup Leopold, izstop 30. 4.
1997; Halas Franc, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 14b, vstop 30. 9. 1990, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110442
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00595 z dne 27. 6. 1997
pod št. vložka 1/03709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197762
Firma: GLOG-IND, Lesni obrat, d.o.o.,

Godovič
Skrajšana firma: GLOG-IND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Godovič
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Rupnik Jože, Idrija, Kaju-

hova 12a, vstop 25. 4. 1997, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jazbec Peter, Šempeter pri Gorici, Na Pri-
stavi 18, vstop 25. 4. 1997, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Bruno, Nova Gorica, Erjavčeva 39,
vstop 25. 4. 1997, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bukovec Stani-
slav, Straža, Ob Krki 18, vstop 25. 4. 1997,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rupnik Jože, imenovan 25. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Jaz-
bec Peter, imenovan 25. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-

dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih 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; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-110443
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00426 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa ROSTEP, Trgovina in
storitve, d.o.o., Potoče, sedež: Potoče
15a, 5263 Dobravlje, pod vložno št.
1/03068/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 24. 4. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5771625
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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
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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.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110444
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00611 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa NOVA VOZILA GORICA,
Proizvodnja, trgovina, storitve, servisira-
nje in obrtna dejavnost, d.o.o., sedež:
Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/03442/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
sodišča o začetku stečaja, opr. št. St 8/97
z dne 27. 6. 1997, sprememo firme, skraj-
šane firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5884110
Firma: NOVA VOZILA GORICA, Pro-

izvodnja, trgovina, storitve, srvisiranje in
obrtna dejavnost, d.o.o. v stečaju

Skrajšana firma: NOVA VOZILA GORI-
CA, d.o.o. v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Možina Vasilij, razrešen 27. 6. 1997;
stečajni upravitelj Torkar Milan, Tolmin, Pre-
komorskih brigad 14, imenovan 27. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110445
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00612 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa MEBLO POHIŠTVO
BRANIK, Podjetje za proizvodnjo pohiš-
tva in opreme, d.o.o., Branik 76a, sedež:
Branik 76a, 5295 Branik, pod vložno št.
1/03344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5827531
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Markič Božidar, razrešen 20. 5.
1997; direktor Curk Vladimir, Nova Gorica,
Liskur 19, imenovan 20. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev. Pravne posle, ki se
nanašajo na: prodajo, oddajanje ali prevze-
manje v najem ali zakup sredstev, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM; najemanje in dajanje denar-
nih blagovnih kreditov, katerih glavnica pre-
sega tolarsko protivrednost 100.000 DEM;
najemanje ali dajanje garancij, poroštev, hi-
potek in drugih oblik zavarovanj, ki prese-
gajo tolarsko protivrednost 100.000 DEM;
investicije, ki po vrednosti presegajo tolar-
sko protivrednost 100.000 DEM; sklepa-
nje, odpoved ali spremembo pravnih poslov
izven okvira rednega in običajnega teka po-
slovanja družbe; sklepa po predhodnem pi-
smenem soglasju skupščine.

Rg-110447
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00618 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MILOJ-
KA ŠTRUKELJ NOVA GORICA, sedež:
Delpinova 7, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00077/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z odlokom z
dne 26. 11. 1996, spremembo ustanovite-
lja ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089352
Skrajšana firma: OŠ MILOJKE ŠTRU-

KELJ, Nova Gorica
Ustanovitelj: Skupščina Občine Nova

Gorica, izstop 26. 11. 1996; Mestna Obči-
na Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, vstop 26. 11. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Brulc Mirko, Šempas, Vitovlje 88b,
imenovan 13. 2. 1991, kot ravnatelj zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-110448
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00617 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa FIRŠT, Kovinarstvo, pre-
vozništvo in trgovina, Vrtovin, d.o.o., se-
dež: Vrtovin 71c, 5262 Črniče, pod vlož-
no št. 1/00520/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stand-
ardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5312973
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
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;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-110449
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00202 z dne 30. 6. 1997

pri subjektu vpisa ODEON, Podjetje za
organizacijo kulturnih, zabavnih in dru-
gih prireditev, Nova Gorica, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 13, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01186/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča izstop in vstop druž-
benikov, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo za-
stopnika in zaznambo zastavne pravice s
temile podatki:

Matična št.: 5413826
Ustanovitelja: Batagelj Dušan, izstop

31. 1. 1997; Komel Simon, Volčja Draga,
Bukovica 10, vstop 31. 1. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mlečnik Ivan, Dornberk, Tabor 8a, vstop
31. 1. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Batagelj Dušan, razrešen 31. 1.
1997; direktor Komel Simon, imenovan
31. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Mlečnik Ivan, imenovan
31. 1. 1997, kot namestnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Vpiše se zaznamba zastavne pravice na
poslovnem deležu družbenika Komel Si-
mona in Mlečnik Ivana v korist Batagelj
Dušana za terjatev v višini 150.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Nove Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana z
obrestmi.

Rg-110455
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00423 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa LESOFORM, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Kajuhova
12a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02718/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenika in spremembo po-
slovnega deleža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5691931
Ustanovitelja: Rupnik Jože, Idrija, Kaju-

hova 12a, vstop 11. 11. 1992, vložek
750.430 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Velikanje Silvester, Idrija, Mrakova 56,
vstop 10. 7. 1996, vložek 750.430 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rupnik Jože, razrešen 10. 7. 1996
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev. Pri sklepanju prav-
nih poslov, pridobitve, odtujitve ali obreme-
nitve nepremičnin in udeležbi ali preneha-
nju udeležbe v drugih gospodarskih druž-
bah, pri investicijah, ki presegajo znesek
tolarske protivrednosti 10.000 DEM, pri
sklepanju zakupnih razmerij za nepremični-
ne, pri najemanju opreme, za katero bi let-
na najemnina presegala znesek tolarske
protivrednosti 3.000 DEM, pri najemanju
kreditov ali dajanju poroštev za znesek, ka-
terih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 3.000 DEM in pri sklepanju poslov iz
tekočega poslovanja družbe, katerih vred-
nost presega znesek tolarske protivrednosti
20.000 DEM, direktor potrebuje soglasje
skupščine; direktor Velikanje Silvester, ime-
novan 10. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev. Pri sklepanju pravnih poslov, pri-
dobitve, odtujitve ali obremenitve nepremič-
nin in udeležbi ali prenehanju udeležbe v
drugih gospodarskih družbah, pri investici-
jah, ki presegajo znesek tolarske protivred-
nosti 10.000 DEM, pri sklepanju zakupnih
razmerij za nepremičnine, pri najemanju
opreme, za katero bi letna najemnina pre-
segala znesek tolarske protivrednosti 3.000
DEM, pri najemanju kreditov ali dajanju po-
roštev za znesek, katerih vrednost presega
tolarsko protivrednost 3.000 DEM in pri
sklepanju poslov iz tekočega poslovanja
družbe, katerih vrednost presega znesek
tolarske protivrednosti 20.000 DEM, direk-
tor potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 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; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-

lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drob-
no 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Rg-110462
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00530 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa CICIBABY, Proizvodna
in trženje igrač, d.o.o., Miren, Miren pri
Gorici 129, sedež: Miren pri Gorici 129,
5291 Miren, pod vložno št. 1/02901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, vstop in izstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5723647
Firma: CICIBABY, Tovarna otroških

potrebščin, d.o.o., Miren pri Gorici 129
Skrajšana firma: CICIBABY, d.o.o.
Ustanovitelji: FININVEST, opravljanje fi-

nančnih in drugih poslov, d.o.o., Nova Gori-
ca, izstop 26. 9. 1995; Tomič Mavricij, Mi-
ren, Miren 5d, vstop 26. 9. 1995, vložek
624.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Okretič Božidar, Kostanjevica na Krasu, Ko-
stanjevica na Krasu 50, vstop 26. 9. 1995,
vložek 552.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Milanič Severin, Miren, Miren
142d, vstop 26. 9. 1995, vložek 552.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuk Igor,
Miren, Miren 52, vstop 26. 9. 1995, vložek
552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Furlan Edvard, Nova Gorica, Delpinova 18,
vstop 26. 9. 1995, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomič Mavricij, razrešen 26. 9. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-

vezane storitve; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 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; 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-110464
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00422 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa ARIST, Trgovina, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Cvetlična 7, sedež:
Cvetlična 7, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323924
Firma: ARIST, Trgovina, d.o.o., Nova

Gorica
Skrajšana firma: ARIST, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklavčič Sonja, Šempe-

ter pri Gorici, Cvetlična 7, vstop 5. 12.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
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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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110475
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00506 z dne 9. 6. 1997
pod št. vložka 1/03701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1197339
Firma: ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE

TOLMIN
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5220 Tolmin, Dijaška ul. 12
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Tolmin, Tolmin,

Padlih borcev 1b, vstop 5. 5. 1997, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bezjak Dušan, Tolmin, Gregorčiče-
va 8, imenovan 5. 5. 1997, kot v.d. direk-
torja zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-110476
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00375 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa MAAS, d.o.o., trgovi-
na-proizvodnja-storitve, Nova Gorica, se-
dež: Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
vstop družbenika in spremembo poslovne-
ga deleža, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5550343
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 12
Ustanovitelja: Mavrič Gordon, Šempeter

pri Gorici, Goriške fronte 23, vstop 24. 12.
1991, vložek 759.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gulin Darja, Šempeter pri Go-
rici, Laze 3, Vrtojba, vstop 1. 4. 1997, vlo-
žek 759.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Gulin Darja, imenovana 1. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0125 Reja
drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 15812 Dejavnost slaščičarn;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje

revij in periodike; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 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; 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; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na
debelo 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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7482 Pakiranje; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 9213 Kinematografska dejavnost;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;

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

Rg-110478
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02494 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa AVTOSERVIS
SVETLIČIČ, d.o.o., trgovsko-servisno
podjetje Idrija, sedež: Staneta Bloudka
25, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00591/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5318351
Firma: ASI - AVTOSERVIS SVETLIČIČ,

d.o.o., trgovsko-servisno podjetje Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Triglavska 10
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Svetličič Vincenc, Idrija, Tri-

glavska 10, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svetličič Vincenc, imenovan 5. 7.
1993, zastopa družbo brez omejitev; Ruter
Primož, razrešen 2. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-110481
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00399 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa SKLAD STAVBNIH ZEM-
LJIŠČ OBČINE IDRIJA, sedež: Trg M. Ti-
ta 1, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00236/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5270014
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

trič Stojan, razrešen 18. 4. 1995 kot pred-
sednik UO sklada; Hladnik Stanislav, Spod-
nja Idrija, Na Vasi 30, imenovan 18. 4.
1995, kot predsednik UO zastopa sklad
brez omejitev, pogodbe o oddaji del, ure-
janje stavbenega zemljišča lahko sklepa le
na podlagi sklepa UO, pogodbe o oddaji
stavbenega zemljišča pa le na podlagi od-
ločitve Komisije za oddajo stavbnega zem-
ljišča.

Rg-110484
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00537 z dne 11. 6. 1997
pod št. vložka 1/03702/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197584
Firma: TRANSSABOTIN, Trans-

port-agencija, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici

Skrajšana firma: TRANSSABOTIN,
d.o.o., Šempeter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-
tojbenska 48

Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelji: Lemut Borut, Nova Gorica,

Jožeta Mihevca 5, vstop 29. 3. 1997, vlo-
žek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nemec Stanko, Miren, Miren 41a,
vstop 29. 3. 1997, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petejan Simon,
Miren, Miren 176, vstop 29. 3. 1997, vlož-
ke 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pišot Aleš, Kostanjevica na Krasu,
Vojščica 54, vstop 3. 6. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ferjančič Marjan, Nova Gorica, Bratov Hva-
lič 44, vstop 29. 3. 1997, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec
Darko, Šempeter pri Gorici, Opekarska ce-
sta 9, vstop 29. 3. 1997, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Školaris
Cvetko, Šempeter pri Gorici, IX. septembra
155, vstop 29. 3. 1997, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Benedetič
Marjan, Nova Gorica, Cankarjeva 80, vstop
29. 3. 1997, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Martinuč Marko,
Renče, Renški Podkraj 1a, vstop 29. 3.
1997, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cingerle Leon, Nova Gorica,
Pod Škabrijelom 14, vstop 29. 3. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Koglot Zorin, Šempeter pri Gorici,
IX. septembra 149, vstop 29. 3. 1997, vlo-
žek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kavčič Valter, Dornberk, Brdo 1a, vs-
top 29. 3. 1997, vložek 200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Marinič Stanislav,
Kojsko, Šmartno 78e, vstop 29. 3. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Furlan Florjan, Šempeter pri Gori-
ci, Andreja Gabrščka 88, vstop 29. 3.
1997, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lemut Borut, imenovan 29. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Fa-
kuč Dušan, Šempeter pri Gorici, Ivana Suli-
ča 6c, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-110486
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00359 z dne 11. 6. 1997
pri subjektu vpisa CIMMEX, Notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., sedež: Vojkova 9,
5250 Solkan, pod vložno št. 1/00402/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5298857
Sedež: 5250 Solkan, Vojkova 8.
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Rg-110487
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00546 z dne 12. 6. 1997
pod št. vložka 1/03704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197592
Firma: AREKO, Izdelava avtomobilskih

relejev, d.o.o., Drežnica
Skrajšana firma: AREKO, d.o.o., Drež-

nica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5222 Kobarid, Drežnica 21
Osnovni kapital: 1,507.500 SIT
Ustanovitelj: Koren Darko, Kobarid, Ko-

seč 8, vstop 7. 4. 1997, vložek 1,507.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Darko, imenovan 7. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4010
Oskrba z elektriko; 4531 Električne inšta-
lacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov.

Rg-110488
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00469 z dne 12. 6. 1997
pri subjektu vpisa MEDIGO, d.o.o., Trgo-
vina, storitve, svetovanje, Nova Gorica,
sedež: Prvomajska 11, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5617596
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 53
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelja: Reljič Robert in Reljič Lili-

jana, oba iz Nove Gorice, Prvomajska 11,
vstopila 1. 4. 1992, vložila po 10,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Reljič Lilijana, imenovana 1. 4.
1992.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-

kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-103170
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02545 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa AGROMATIC, Servis in
prodaja, d.o.o., Šmartno 83, sedež:
Šmartno 83, 5211 Kojsko, pod vložno št.
1/02093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5563402
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prinčič Ljubo, Kojsko,

Šmartno 6, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Prinčič Zvone, izstop 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje.

Rg-103235
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00130 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa EUROMIX, Trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Selo, sedež: Selo
11b, 5262 Črniče, pod vložno št.
1/02535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
deleža ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631041

Ustanovitelj: Lipovž Marjan, Črniče, Se-
lo 11b, vstop 22. 5. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lipovž Mirjam, izstop 17. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 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; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 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; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna 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-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 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; 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,

pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-105766
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00225 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa ARTHEA, audio-video-
design, d.o.o., sedež: Tolminskih puntar-
jev 12, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00486/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenika in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5309689
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vodovod-

na pot 6
Ustanovitelj: Gregorič Aljoša, izstop 10.

5. 1996; Gregorič Gotard, Nova Gorica,
Vodovodna pot 6, vstop 10. 5. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110413
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00524 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa VT-BLAST, Nova tehno-
logija peskanja, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Vipavska 13, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03503/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop družbenikov,
spremembo osnovnega kapitala in osnov-
nih vložkov in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5900441
Osnovni kapital: 53,333.334 SIT
Ustanovitelji: Reja Marko, Dobrovo, Neb-

lo 32, vstop 24. 4. 1995, vložek
16,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tehnološki razvojni sklad RS, d.o.o.,

Ljubljana, Štefanova 15, vstop 3. 9. 1996,
vložek 16,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gerbec Aleksander, Dobrovo,
Zali breg 12, vstop 3. 9. 1996, vložek
10,666.667 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Markočič Ivan, Dobrovo, Goriška ce-
sta 5, vstop 3. 9. 1996, vložek 10,666.667
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reja Marko, razrešen 3. 9. 1996;
direktor Gerbec Aleksander, imenovan 3.
9. 1996, zastopa neomejeno v pravnih po-
slih v tolarski protivrednosti 350.000 DEM.
Za sklenitev naslednjih poslov pa je po-
trebna predhodna odobritev skupščine
družbe, in sicer: za naložbe družbe, višje
od protivrednosti 100.000 DEM; podpis
pogodb o dolgoročnem proizvodnem in po-
slovnem sodelovanju, licenčnih in drugih
pogodb s področja industrijske lastnine;
podpis kreditnih, kupoprodajnih in drugih
pogodb, katerih posamezna vrednost pre-
sega protivrednost 100.000 DEM, ali let-
na vrednost presega protivrednost
500.000 DEM.

Rg-110418
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00102 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa AVTO-SERVICE PAVŠIČ
& CO., avtomehanične, avtokleparske in
avtoličarske storitve, d.n.o., Spodnja
Idrija, sedež: Slovenska cesta 23, 5281
Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/00722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenika ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5344611
Ustanoviteljica: Pavšič Irena, Spodnja

Idrija, Slovenska cesta 23, vstop 23. 12.
1996, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Mrak An-
drej, izstop 23. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Mrak Andrej, razrešen 23. 12.
1996; družbenica Pavšič Irena, imenovana
23. 12. 1996.

Rg-110419
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00770 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa VEN.TO., Strojni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Krilova 10, 5222 Ko-
barid, pod vložno št. 1/03315/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5820910
Ustanovitelj: AB ASSO TED, knjigo-

vodstvo in svetovanje, d.o.o., Krilanova 10,
Kobarid, izstop 23. 12. 1996; Barbiera Car-
lo, Udine, Ippolito Nievo 5, vstop 23. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110420
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00582 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa FUTURSLO, Uvoz izvoz,
d.o.o., sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-
rid, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5821916
Ustanovitelj: Barbiera Carlo, izstop

10. 6. 1997; IMMOBILIEN HARTWIG
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SUITZ GESMBH, Villach, Hauptplatz 7,
vstop 10. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110421
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00583 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa NOVA TECNIC, Indu-
strijsko-tehnično oblikovanje, d.o.o., Ko-
barid, sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-
rid, pod vložno št. 1/02310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5601797
Ustanovitelj: Barbiera Carlo, izstop 10. 6.

1997; IMMOBILIEN HARTWIG SIUTZ GES-
MBH, Villach, Hauptplatz 7, vstop 10. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110422
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00584 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa NORWOOD, Trgovina in
trgovinske storitve, d.o.o., Kobarid, se-
dež: Krilanova 10, 5222 Kobarid, pod
vložno št. 1/02305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vstop in izstop družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5596564
Ustanovitelj: Barbiera Carlo, izstop 10. 6.

1997; IMMOBILIEN HARTWIG SIUTZ GES-
MBH, Villach, Hauptplatz 7, vstop 10. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110423
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00585 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa TRIGEL, Proizvodnja ži-
vil in trgovina, d.o.o., Kobarid, sedež: Kri-
lanova 10, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/03074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5762944
Ustanovitelj: Barbiera Carlo, izstop 10. 6.

1997; IMMOBILIEN HARTWIG SIUTZ GES-
MBH, Villach, Hauptplatz 7, vstop 10. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110424
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00589 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa AB ASSO. TED, Knjigo-
vodstvo in svetovanje, d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5820804
Ustanovitelj: Barbiera Carlo, izstop 10. 6.

1997; IMMOBILIEN HARTWIG SIUTZ GES-
MBH, Villach, Hauptplatz 7, vstop 10. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-110437
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00598 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa VIVA, Storitve in trgovi-
na, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. kor-

pus 80, 5250 Solkan, pod vložno št.
1/02995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5747309
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:

5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
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.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-110439
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00592 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENIK TOLMIN,
Podjetje za opravljanje gradbene dejav-
nosti, d.o.o., Tolmin, sedež: Podljubinj
89h, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5456550
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Lovše Anton, Kobarid, Robič 8, razrešen
26. 2. 1997 kot začasna uprava - direrktor
in istega dne imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110440
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00603 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa MLEKARNA PLANIKA,
Predelava mleka, d.o.o., Tolmin, sedež:
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/03429/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5871727
Firma: MLEKARNA PLANIKA, Predela-

va mleka, d.o.o., Kobarid
Skrajšana firma: MLEKARNA PLANIKA,

d.o.o., Kobarid
Sedež: 5222 Kobarid, Gregorčiče-

va 32

Rg-110441
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00613 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa MEBLO IVERKA, Podjet-
je za proizvodnjo ivernih plošč, d.o.o.,
Industrijska 5, Nova Gorica, sedež: Indu-
strijska 5, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03343/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenika, po-
večanje kapitala in spremembo poslovnih
deležev ter spremembo družbene pogodbe
z dne 14. 3. 1997 in 11. 4. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5827582
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Mervič Albert, Kojsko, Ve-

drijan 5, vstop 18. 1. 1994, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Debenjak
Jožko, Nova Gorica, XXX. divizije 17, vstop
18. 1. 1994, vložek 190.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Harej Ervin, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 51, vstop 18.
1. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Leban Gorazd, Nova Gorica,

XXX. divizije 15b, vstop 18. 1. 1994, vlo-
žek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hvala Florijan, Nova Gorica, Prešer-
nova 16, vstop 18. 1. 1994, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavša Eva-
rist, Solkan, Vojkova 22, vstop 18. 1. 1994,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Boškin Jurij, Miren, Miren 13c, vs-
top 18. 1. 1994, vložek 60.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Leban Irena, Nova
Gorica, Pri Hrastu 3, vstop 18. 1. 1994,
vložek 110.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kukonja Stubelj Dolores, Branik,
Lisjaki 15, vstop 18. 1. 1994, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Komel Ivan, Nova Gorica, 25. junij 31, vs-
top 18. 1. 1994, vložek 170.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Babič Branko,
Šempeter pri Gorici, Prekomorskih brigad
80, vstop 18. 1. 1994, vložek 60.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skok Zorislav,
Grgar, Grgar 44b, vstop 18. 1. 1994, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrovič Stevo, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 51, vstop 18. 1. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Valantič Davorin, Nova Gorica, Loke 38,
vstop 18. 1. 1994, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bandelj Liljana,
Nova Gorica, Cankarjeva 20, vstop 18. 1.
1994, vložek 170.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prinčič Aldo, Dobrovo, Koza-
na 6a, vstop 18. 1. 1994, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čibej Jo-
že, Dornberk, Vodnikova 47, vstop 18. 1.
1994, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cigoj Benjamin, Šempas, Vitov-
lje 65a, vstop 18. 1. 1994, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Badalič Da-
nijel, Šempas, Šempas 61c, vstop 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rijavec Sil-
van, Dornberk, Draga 3, vstop 18. 1. 1994,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bednarik Vojko, Nova Gorica, Ma-
rija Kogoja 1d, vstop 18. 1. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vi-
vod Danijel, Šempeter pri Gorici, A. Ga-
brščka 68, vstop 18. 1. 1994, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poženel Slavko, Dobravlje, Potoče 15, vs-
top 18. 1. 1994, vložek 60.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brezigar Vladimir,
Solkan, Soška 14, vstop 18. 1. 1994, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Planinšek Branko, Dobrovo, Neblo
43, vstop 18. 1. 1994, vložek 70.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kofolj Roman,
Nova Gorica, Kromberška 11, vstop 18. 1.
1994, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Humar Marjan, Nova Gorica, Tru-
barjeva 9, vstop 18. 1. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kralj Niko, Trnovo pri Gorici, Trnovo 7g,
vstop 18. 1. 1994, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žbogar Izidor, Kal
nad Kanalom, Banjšice 20, vstop 18. 1.
1994, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pavlin Robert, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 33, vstop 18. 1. 1994,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bremec Zdravko, Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 12, vstop 18. 1. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fornazarič Ivan, Nova Gorica, Ajševica 9a,
vstop 18. 1. 1994, vložek 100.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Cigoj Ivan, Čr-
niče, Gojače 15, vstop 18. 1. 1994, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berke Vlado, Nova Gorica, Tolminskih pun-
tarjev 2, vstop 18. 1. 1994, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gredar
Zvonko, Nova Gorica, Cankarjeva 27, vs-
top 18. 1. 1994, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Konzut Drago, Koj-
sko, Vedrijan 7, vstop 18. 1. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blaško Mirko, Šempas, Vitovlje 20, vstop
18. 1. 1994, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slejko Robert, Črniče,
Ravne 24, vstop 18. 1. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Boris, Dobravlje, Potoče 9, vstop 18.
1. 1994, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šuligoj Darko, Trnovo, Vo-
glarji 11, vstop 18. 1. 1994, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špacapan
Darko, Dobrovo, Hruševlje 15, vstop 18. 1.
1994, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Blaško Jože, Ajdovščina, Lavri-
čeva 63, vstop 18. 1. 1994, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Batagelj
Viktor, Anhovo, Bevkova 33, Deskle, vstop
18. 1. 1994, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lenščak Jožko, Šem-
pas, Šempas 43, vstop 18. 1. 1994, vlo-
žek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pavlin Milan, Nova Gorica, Bevkova 74,
vstop 18. 1. 1994, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Terčič Samo,
Šempas, Šmihel 51, vstop 18. 1. 1994,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rijavec Stojan, izstop 13. 3. 1997;
Fabjan Danilo, Grgarske Ravne, Bate 5,
vstop 18. 1. 1994, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vidmar Marjan, Čr-
niče, Črniče 65, vstop 18. 1. 1994, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Batistič Rajko, Šempeter, Obmejna cesta
52, vstop 18. 1. 1994, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MEBLO HOL-
DING, Družba za upravljanje, razvoj in finan-
ciranje, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska 5,
vstop 14. 3. 1997, vložek 1,300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110453
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00455 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa DINAMIK-PIUZI, Podjet-
je za inženiring, trgovino in svetovanje,
k.d., Bovec, sedež: Brdo 2, 5230 Bovec,
pod vložno št. 1/01697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5533961
Ustanovitelj: Stergulc Piuzi Helena, iz-

stop 30. 6. 1996; Piuzi Samo, Bovec, Brdo
št. 2, vstop 18. 2. 1991, vložek 9.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in

napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-110457
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00263 z dne 2. 6. 1997
pod št. vložka 1/03698/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1126253
Firma: HP, Hotelsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Prešerno-

va 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zavadlav Marjan, Ajdovšči-

na, Lavričeva 5, vstop 28. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sosič Igor, Dutovlje, Dol pri Vogljah
26, imenovan 28. 5. 1997, zastopa družbo
brez omejitev do tolarske protivrednosti
50.000 DEM po srednjem tečaju Banke
Slovenije za DEM na dan sklenitve posla,
nad to vrednostjo pa potrebuje soglasje
ustanovitelja; prokurist Zavadlav Marjan,
imenovan 28. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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52450 Trgovina na drobno z električnimi
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; 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;
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; 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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110458
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00523 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa E.T.C., Elektro trgovin-
ski center Branik, d.o.o., sedež: Branik
162a, 5295 Branik, pod vložno št.
1/00452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5309719
Dejavnost, vpisana dne 3. 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-110459
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00498 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa BOŽIČ, d.o.o., inženi-
ring Idrija, sedež: Boška Dedeiča 8,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01562/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478243
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-110460
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00486 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
VZDRŽEVANJE, d.o.o., Anhovo, sedež:
Anhovo, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5513740
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valentinčič Zdravko, razrešen 15. 5.
1997; direktor Ipavec Zdenko, Kanal, Čar-
gova ulica 24, imenovan 15. 5. 1997, kot
v.d. direktorja zastopa in predstavlja družbo
nasproti tretjim osebam breo omejitev. Za
pravne posle, katerih vrednost presega
10.000 DEM v tolarski protivrednosti na dan
sklenitve posla in ne glede na vrednost po-
sla, kadar daje ustanovitelj za izvedbo ali
kreditiranje posla garancije ali take posle
kreditira, ki se nanašajo na: pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin ter
drugih pomembnejših osnovnih sredstev,
katerih vrednost presega 10.000 DEM v
tolarski protivrednosti na dan sklenitve po-

sla; dajanje ali prevzemanje garancij ter da-
janje in najemanje posojil, ki presegajo zne-
ske iz 1. točke; nakup, prodajo ali drugač-
no odtujitev deležev, je potrebno predhod-
no soglasje poslovodnega organa ustanovi-
telja.

Rg-110463
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00480 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa FRANK-I-E, Trgovina, tr-
ženje, d.o.o., Šempeter pri Gorici, se-
dež: Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/00351/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294878
Firma: FRANK-I-E, Trgovina, trženje,

d.o.o.
Skrajšana firma: FRANK-I-E, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Frank Boris in Košir

Frank Dolores, oba iz Šempetra pri Gori-
ci, Ivana Suliča 9, vstopila 15. 11. 1989,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 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,
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-
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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;
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; 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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-110468
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00519 z dne 5. 6. 1997
pod št. vložka 1/03700/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197347
Firma: SINTRA, Servis, trgovina in

vzdrževanje, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: SINTRA, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Batagelj Silvo, Črniče, Goja-

če 6a, vstop 16. 5. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Batagelj Silvo, imenovan 16. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Batagelj Teja, Črniče, Gojače 6a,
imenovana 16. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 26700 Obdelava na-
ravnega kamna; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 31400 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51570 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet;
72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih

strojev ter računalniških naprav; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov.

Rg-110471
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00775 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa NEVADA SPORT, Pro-
izvodnja športnih izdelkov, d.o.o., Volčja
Draga, sedež: Dombrava št. 1, 5293
Volčja Draga, pod vložno št. 1/02753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5691141
Osnovni kapital: 35,983.400 SIT
Ustanovitelj: TECNICA S.P.A., Nervesa

Della Battaglia, Italia, Via General Gandolfo
31040, vstop 26. 11. 1992, vložek
35,983.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
1810  Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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
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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; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
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; 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; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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.; 7140 Izposojanje 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; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-110472
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00128 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa TRIGEL, Proizvodnja ži-
vil in trgovina, d.o.o., Kobarid, sedež: Kri-
lanova 10, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/03074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5762944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tommasini Antonio, razrešen 27. 1.
1997; direktor Stefanutti Rolando, Bindo
Chiurlo, Udine, Bindo Chiurlo, N. 8, ime-
novan 27. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, brez sklepa skupščine ne sme
sklepati poslov nad vrednostjo 10.000

DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za DEM na dan
sklenitve posla.

Rg-110479
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00489 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa HARRY’S & C., Uvoz in
izvoz, d.o.o., Tolminskih puntarjev 8, No-
va Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev
8, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me družbe ter spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5684439
Firma: HARRY’S & C., Uvoz in izvoz,

d.o.o.
Skrajšana firma: HARRY’S & C., d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ce-

sta Goriške fronte 84d

Rg-110482
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00033 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA, Tolmin, p.o., sedež: Rutarjeva
35, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5222168
Ustanovitelj: KRAŠ KOOPERACIJA,

d.o.o., Tolmin, izstop 8. 5. 1995; Kmetijska
zadruga Tolmin, z.o.o., Tolmin, Rutarjeva 35,
vstop 5. 4. 1994, vložek 85.000 SIT.

Rg-111583
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00600 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KANAL, sedež: Gradnikova 25, 5213
Kanal, pod vložno št. 1/00087/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z odlokom z dne 27. 1. 1997, spre-
membo ustanovitelja in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5089018
Skrajšana firma: OŠ KANAL
Ustanovitelj: Skupščina občine Nova Go-

rica, izstop 27. 1. 1997; Občina Kanal Ob
Soči, Kanal, Trg svobode 23, vstop 27. 1.
1997, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-111584
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00538 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa CENTER ZA
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
NIKOLAJ PIRNAT IDRIJA, sedež: IX. kor-
pus 6, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5049687
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Vončina Zdenka, Idrija, Rudarska

22a, razrešena 9. 8. 1996 kot v.d. ravnate-
ljice ter imenovana za ravnateljico, ki zasto-
pa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 80230 Vzgoja in
izobraževanje v dijaških domovih; 85314
Dejavnost varstveno delovnih centrov;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-111585
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00709 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa GOINFO, Informatika,
gospodarske storitve in računalniški in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 37, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03050/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5755468
Ustanovitelji: Brezavšček Aleš, izstop 10.

7. 1996; Brelih Bojan, Komen, Komen
118d, vstop 29. 12. 1994, vložek
815.869,27 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pipan Aleksander, Nova Gorica, Bra-
tov Hvalič 29, vstop 29. 12. 1994, vložek
699.898,87 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kodermac Verena, Dobrovo, Neblo
1d, vstop 29. 12. 1994, vložek
628.439,87 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Medvešček Dejan, Šempeter, Laze
2, vstop 29. 12. 1994, vložek 608.596,47
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pelicon
Nensi, Dornberk, Gregorčičeva 31, vstop
29. 12. 1994, vložek 1,786.613,07 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Djukanovič Bo-
žo, Nova Gorica, Prvomajska 98, vstop 29.
12. 1994, vložek 1,351.927,37 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jereb Boris, Nova
Gorica, Cankarjeva 13, vstop 29. 12. 1994,
vložek 1,313.497,07 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ostrouška Zvonko, Šempeter,
Pod Lazami 120, vstop 29. 12. 1994, vlo-
žek 1,342.147,67 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Prinčič Ljubomir, Dobrovo, Vipolže
23, vstop 29. 12. 1994, vložek
816.761,77 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Trebše Vido, Idrija, Grilčeva 30, vstop
29. 12. 1994, vložek 1,349.140,97 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Persič Jožef,
Nova Gorica, Ledine 2, vstop 29. 12. 1994,
vložek 1,070.984,67 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Plesničar Aleš, Solkan, Maksa
Valentinčiča 13, vstop 29. 12. 1994, vlo-
žek 1,737.241,67 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bensa Bruno, Nova Gorica, Ul. 25.
maja 85, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,786.613,06 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111586
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00515 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa STAMFOR, trgovina, za-
stopanje, proizvodnja, d.o.o., Podljubinj
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89f, Tolmin, sedež: Podljubinj 89f, 5220
Tolmin, pod vložno št. 1/03320/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča izstop druž-
benika in spremembo poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5820855
Ustanovitelji: Viduč Gregor, Most na So-

či, Most na Soči 43, vstop 15. 11. 1993,
vložek 852.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Franco Emilio, Polcenigo, Italia,
Loc. Fontane 14, vstop 15. 11. 1993, vlo-
žek 639.562,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Baggio Carlo, Quarto D’Altino, Itali-
a, Via G. Matteotti 15/6, vstop 15. 11.
1993, vložek 639.562,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zanolin Mauro, Polce-
nigo, Italia, Via Ruaals 13, vstop 15. 11.
1993, vložek 639.562,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kravanja Gorazd, Most
na Soči, Most na Soči 98, vstop 15. 11.
1993, vložek 639.562,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kovačič Simon, izstop
25. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kovačič Simon, razrešen 25. 2.
1997; prokurist Kravanja Gorazd, imeno-
van 15. 11. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 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; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-111587
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02488 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa VIBRUS, d.o.o., trgov-
sko-proizvodno podjetje, Idrija, Gradni-
kova 6a, sedež: Gradnikova 6a, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/01483/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, izstop družbenika, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5471966
Firma: PEKARNA VIDMAR EDI, d.o.o.,

Trgovsko-proizvodno podjetje Idrija
Skrajšana firma: PEKARNA VIDMAR

EDI, d.o.o., Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Gradnikova 6a
Osnovni kapital: 2,343.000 SIT
Ustanovitelj: Brus Miran, izstop 29. 12.

1994; Vidmar Edvard, Idrija, Gradnikova 6a,
vstop 25. 1. 1990, vložek 2,343.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Rg-111589
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00058 z dne 3. 7. 1997

pri subjektu vpisa BAZAR, Svetovanje, po-
sredovanje in trgovina, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Vojkova 61, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5324408
Firma: BAZAR, Izvozno uvozna trgov-

ska družba, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: BAZAR, d.o.o., Šem-

peter pri Gorici
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, La-

ze 25a
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:

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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti;  7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-111591
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00606 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa MEBLO A + A NOVA
GORICA, Podjetje za izdelavo opreme in
signalizacije, d.o.o., Industrijska 5, No-
va Gorica, sedež: Industrijska 5, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03350/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5827884
Osnovni kapital: 2,189.189 SIT
Ustanovitelj: MEBLO HOLDING, Družba

za upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o.,
Industrijska 5, Nova Gorica, vstop 11. 4.
1997, vložek 569.189 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
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na dela; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-111592
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00622 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRA-
NA ERJAVCA NOVA GORICA, sedež: Ki-
dričeva 36, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00208/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z odlokom z dne
26. 11. 1996, spremembo ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5221625
Skrajšana firma: OŠ FRANA ERJAVCA

NOVA GORICA
Ustanovitelj: Skupščina občine Nova Go-

rica, izstop 26. 11. 1996; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 1, vstop 26. 11. 1996, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šemrov Jože, Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 15, imenovan 25. 3. 1986, kot
ravnatelj zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-111593
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00604 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa VIDEO STUDIO B, d.o.o.,
Pot v Strano 12, 5282 Cerkno, sedež:
Pot v Strano 12, 5282 Cerkno, pod vlož-
no št. 1/01554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop družbenika, spremem-
bo poslovnih deležev in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 16. 12. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5469759
Ustanovitelji: Brelih Branko, Cerkno,

Glavni trg 2, vstop 3. 2. 1991, vložek
317.917 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verbič Božidar, Cerkno, Pot v Strano 12,
vstop 3. 2. 1991, vložek 442.362 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; PERFECTA; Vo-
denje in upravljanje družb, d.o.o., Idrija, Ko-
sovelova 31, vstop 16. 12. 1996, vložek
791.311 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111594
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00414 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa DINOS NOVA GORICA,
Podjetje za reciklažo surovin, d.d., se-
dež: IX. korpus 110, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5461260
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Marussig Lucijan, razrešen 28. 2.

1997; zastopnik Humar Ivan, Nova Gorica,
XXX. divizije 15a, imenovan 1. 3. 1997, kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Vukšič Vinko, Koper, Berne-
tičeva 8, imenovan 1. 3. 1997, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111595
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00643 z dne 4. 7. 1997
pri subjektu vpisa VEN.TO., Strojni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Krilova 10, 5222 Ko-
barid, pod vložno št. 1/03315/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5820910
Ustanovitelj: Barbiera Carlo, izstop 4. 7.

1997; ALEFIN GROUP SA, Lugano, Via Al
Forte 3, vstop 20. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Venier Steno, razrešen 20. 6. 1997;
direktor Pavesi Sergio, Paratico, Via Roma
1f, imenovan 20. 6. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-111597
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00627 z dne 4. 7. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DESKLE,
sedež: Srebrničeva 10, Deskle, 5210 An-
hovo, pod vložno št. 1/00082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z odlo-
kom z dne 27. 1. 1997, spremembo ustano-
vitelja, uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085772
Skrajšana firma: OŠ DESKLE
Ustanovitelj: Skupščina občine Nova Go-

rica, izstop 27. 1. 1997; Občina Kanal ob
Soči, Kanal, Trg svobode 23, vstop 27. 1.
1997, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jerončič Adela, Kanal, Ročinj 3,
razrešena 23. 3. 1997 kot ravnateljica ter
imenovana za v.d. ravnateljice, ki zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-111598
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00656 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa LESOFORM, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Idrija, sedež: Kajuhova
12a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02718/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, izstop druž-
benika in spremembo poslovnega deleža,
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje ter spremembo družbene pogodbe z
dne 13. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5691931
Sedež: 5280 Idrija, Mrakova 56
Ustanovitelj: Rupnik Jože, izstop 30. 5.

1997; Velikanje Silvester, Idrija, Mrakova
56, vstop 10. 7. 1996, vložek 1,500.860
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rupnik Jože, razrešen 1. 7. 1997;

direktor Velikanje Silvester, razrešen 1. 7.
1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111599
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00657 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENA
ORGANIZACIJA ILKA DEVETAK BIGNA-
MI, Tolmin, p.o., sedež: Prekomorskih
brigad 1, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z odlokom z dne 3. 4.
1997 in spremembo odloka z dne 5. 5.
1997, spremembo firme, skrajšane firme,
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5269792
Firma: VVZ ILKA DEVETAK – BIGNAMI

TOLMIN
Skrajšana firma: VRTEC TOLMIN
Ustanovitelj: Skupščina občine Tolmin,

izstop 3. 4. 1997; Občina Tolmin, Tol-
min, Ul. padlih borcev 1b, vstop 3. 4.
1997, odgovornost: odgovarja do dolo-
čene višine.

  Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maglica Majda, Tolmin, Pod braj-
do 7, razrešena 19. 6. 1997 kot ravnatelji-
ca in ponovno imenovana za zastopnico, ki
kot ravnateljica zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-111600
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00390 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa SYNATEC, Elektronika,
d.o.o., Idrija, sedež: Vojkova 8, 5280 Idri-
ja, pod vložno št. 1/01922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop in vstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5536529
Ustanovitelj: SYNATEC ELECTRONIC

GMBH, izstop 12. 11. 1996; Stamm Chri-
stiane, Pliezhausen, Drosselstr. 12, vstop
12. 11. 1996, vložek 4,722.896,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
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7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-111604
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00649 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA IVANA
ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, sedež: An-
dreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
odlokom z dne 26. 11. 1996, spremembo
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089069
Skrajšana firma: OŠ ŠEMPETER PRI

GORICI
Ustanovitelj: Skupščina občine, izstop

26. 11. 1996; Mestna občina Nova Gorica,
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, vstop
26. 11. 1996, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kerčmar Frenk, Šempeter pri Gori-
ci, Prekomorskih brigad 19, razrešen 20.
5. 1997 kot ravnatelj ter 21. 5. 1997 ime-
novan za v.d. ravnatelja, ki zastopa brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-111605
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00521 z dne 8. 7. 1997
pod št. vložka 1/03712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197355
Firma: LINEAFLEX, Trgovsko uvozno

izvozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LINEAFLEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Toplak Alenka, Idrija, Mra-

kova 7, vstop 14. 4. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mazzucco
Dino, Porcia, Via Dei Serviti 7/8, vstop
14. 4. 1997, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Commendatore Vin-
cenzo, Marano Lagunare, Via Udine 20,
vstop 14. 4. 1997, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Commendatore
Paolo, San Giorgio Di Nogaro, Via Bombaiu
15, vstop 14. 4. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Toplak Alenka, imenovana 14. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
3615 Proizvodnja žimnic; 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 pohi-
štva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredni-
štvo 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-111607
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00642 z dne 9. 7. 1997
pod št. vložka 1/03713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199846
Firma: SELEMARK, Trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Makarovič Igor, Šempas,

Šempas 33, vstop 4. 6. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mavrič Cvetan, Dobrovo, Medana 31, vstop
4. 6. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mavrič Cvetan, imenovan 4. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ma-
karovič Igor, imenovan 4. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 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; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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, 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; 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
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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; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 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); 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-111609
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00607 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MIREN, sedež: Miren 140, 5291 Miren,
pod vložno št. 1/00076/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
z dne 11. 3. 1997, spremembo ustanovite-
lja in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085829
Skrajšana firma: OŠ MIREN
Ustanovitelj: Skupščina občine Nova Gori-

ca, izstop 11. 3. 1997; Občina Miren – Ko-
stanjevica, Miren, Miren 129, vstop 11. 3.
1997, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-

nošolsko splošno izobraževanje; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-111610
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00639 z dne 10. 7. 1997
pod št. vložka 1/03714/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge s
temile podatki:

Matična št.: 1199790
Firma: Z.A.AP., Prevozniška zadruga,

z.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: Z.A.AP., z.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska

cesta 17b
Osnovni kapital: 360.000 SIT
Ustanovitelji: Avtoprevoznik Bajc Lucijan,

s.p., Ajdovščina, Grivče 11a, vstop 29. 3.
1997, vložek 20.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Prevozništvo
Bolčina, Bolčina Franc, s.p., Ajdovščina,
Cankarjev trg 4b, vstop 29. 3. 1997, vlo-
žek 20.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Prevozništvo Aleš Se-
ver, s.p., Dobravlje, Male Žablje 45a, vstop
29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Avto-
prevoznik Vinko Škrlj, s.p., Ajdovščina, Griv-
če 11b, vstop 29. 3. 1997, vložek 20.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Avtoprevoznik Turk David, s.p., Šta-
njel, Gaberje 23, vstop 29. 3. 1997, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Avtoprevozništvo Turina Mar-
jan, s.p., Dobravlje, Dobravlje 101, vstop
29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Avto-
prevozništvo Velikonja Ivan, s.p., Ajdovšči-
na, Goriška 47b, vstop 29. 3. 1997, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Ferjančič, Podjetje za pre-
vozništvo, gostinstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ajdovščina, Vipavska cesta 17b,
vstop 29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Čertrade, Podjetje za transport, inženiring,
trgovino, d.o.o., Stomaž, Dobravlje, Stomaž
42, vstop 29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; Avtoprevozništvo Ferjančič Damjan,
s.p., Postojna, Volaričeva 16, vstop 29. 3.
1997, vložek 20.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; T.T.V. – TUTUŠ
TRANSPORT, Milan Tutuš, s.p., Vipava, Ko-
ciančičeva 15, vstop 29. 3. 1997, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; A.T.R. AVTOTRANSPORT,
Tutuš Radomir, s.p., Vipava, Kociančičeva
15, vstop 29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; PAM, d.o.o., prevozništvo, trgovina in
storitve, Ajdovščina, Planina 56, vstop
29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Trans-
port – Blaž Makovec, s.p., Vipava, Budanje
17, vstop 29. 3. 1997, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; Avtoprevozništvo Božo Marc, s.p., Vipa-
va, Slap 3h, vstop 29. 3. 1997, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; FELIX, Trgovina, prevoz, sto-
ritve, d.o.o., Idrija, Spodnja Idrija, Mokraška

vas 30, vstop 29. 3. 1997, vložek 20.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; METRA CONT., Poslovne in promet-
ne storitve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Gri-
či 5c, Vrtojba, vstop 29. 3. 1997, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Avtoprevozništvo Stanislav
Lampe, s.p., Col, Višnje 4a, vstop 29. 3.
1997, vložek 20.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bolčina Franc, Ajdovščina, Cankar-
jev trg 4b, imenovan 29. 3. 1997, kot pred-
sednik zadruge zastopa brez omejitev; za-
stopnik Bajc Lucijan, Ajdovščina, Grivče 8,
imenovan 29. 3. 1997 kot namestnik pred-
sednika zadruge zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111611
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00508 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa UNIA, Urbanizem, nad-
zor, inženiring, arhitektura, d.o.o., Idrija,
sedež: Trg M. Tita 9, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/01147/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5404029
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rajkovič Boris, Idrija, Grilčeva 35,
imenovan 13. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili 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.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-111612
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00543 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa HIŠA, Stanovanjsko
podjetje, d.o.o., Cerkno, sedež: Ličarje-
va ulica št. 7, 5282 Cerkno, pod vložno
št. 1/02262/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5584027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Seljak Franc, razrešen 4. 6. 1997;
direktor Jermol Zdravko, Tolmin, Zatolmin
49, imenovan 4. 6. 1997, potrebuje so-
glasje nadzornega sveta za: pridobivanje,
obremenitev ali odtujitev nepremičnin, če to
ni izrecno opredeljeno v letnem programu
dela in za sklepanje posameznih poslov ter
najemanje in dajanje srednjeročnih in dol-
goročnih posojil, ki presegajo 20 % osnov-
nega kapitala.

 Rg-111613
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00681 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SOL-
KAN, sedež: Šolska 25, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z od-
lokom z dne 26. 11. 1996, spremembo
ustanovitelja ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5089042
Skrajšana firma: OŠ SOLKAN
Ustanovitelj: Skupščina občine Nova Go-

rica, izstop 26. 11. 1996; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 1, vstop 26. 11. 1996, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-111614
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00676 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa JAVNI
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD
GLASBENA ŠOLA, Tolmin, p.o., sedež:
Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/02748/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z odlokom z
dne 3. 4. 1997, spremembo firme, skrajša-
ne firme, spremembo ustanovitelja, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5690919
Firma: GLASBENA ŠOLA TOLMIN
Ustanovitelj: Skupščina občine Tolmin,

izstop 3. 4. 1997; Občina Tolmin, Tolmin,
Padlih borcev 1b, vstop 3. 4. 1997, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlakar Slavica, Tolmin, Dijaška
12b, razrešena 17. 12. 1996 kot v.d. di-
rektorja in imenovana za zastopnico, ki kot
ravnateljica zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-111615
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00579 z dne 11. 7. 1997
pod št. vložka 1/03715/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195719
Firma: MARUS, Trgovina, storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5292 Renče, Renški Pod-

kraj 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rusjan Majda, Renče,

Renški Podkraj 19, vstop 14. 6. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rusjan Radovan, Renče, Renški Pod-
kraj 19, imenovan 14. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proiz-
vodnja izdelkov in plute, slame in protja;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 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.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 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
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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; 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; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge

razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-111622
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00671 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa SREDNJA LESARSKA
ŠOLA NOVA GORICA, sedež: Erjavčeva
4a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5089093
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pauer Aleksander, razrešen 21. 4.
1997 kot ravnatelj; zastopnica Kozinc Da-
rinka, Solkan, Med ogradami 37, imenova-
na 21. 4. 1997, kot ravnateljica zastopa
brez omejitev.

Rg-111624
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00677 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DUŠA-
NA MUNIHA, Most na Soči, sedež: Most
na Soči 18a, 5216 Most na Soči, pod
vložno št. 1/00075/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z odlokom z
dne 3. 4. 1997, spremembo ustanovitelja
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089506
Firma: OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MU-

NIHA MOST NA SOČI
Skrajšana firma: OŠ MOST NA SOČI
Ustanovitelj: Skupščina občine Tolmin,

izstop 3. 4. 1997: Občina Tolmin, Tolmin,
Padlih borcev 1b, vstop 3. 4. 1997, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-111625
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00691 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa POKLEK, Gradbeništvo
in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Gregorčičeva 15b, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop in izstop druž-
benika in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5709881
Ustanovitelj: Maksutaj Ramiz, izstop

18. 6. 1997; Muqolli Ramiz, Poklek, Glogo-
vac, vstop 18. 6. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Maksutaj Ramiz, razrešen 18. 6. 1997; za-
stopnica Zavadlav Vlasta, Nova Gorica, Can-
karjeva 6, imenovana 18. 6. 1997, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-111626
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00688 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa JAVNI VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA
ŠOLA FRANCETA BEVKA, Tolmin, sedež:

Dijaška 12b, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z odlokom z dne 3. 4.
1997, spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo ustanovitelja, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5272653
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA

BEVKA TOLMIN
Skrajšana firma: OŠ TOLMIN
Ustanovitelj: Občina Tolmin, izstop 3. 4.

1997; Občina Tolmin, Tolmin, Padlih bor-
cev 1b, vstop 3. 4. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jan Maks, Tolmin, Breg 9, razrešen
8. 7. 1996 kot v.d. dravnatelja  ter imeno-
van za ravnatelja, ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-111627
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00693 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa SELBA, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Prekomorskih brigad
28a, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vlož-
no št. 1/03606/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, izstop
družbenika in spremembo poslovnega de-
leža, spremembo zastopnika in predložitev
čistopisa družbene pogodbe z dne 11. 7.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5947219
Sedež: 5000 Nova Gorica, Stara go-

ra 16a
Ustanovitelja: Pirih Barbara, izstop 11.

7. 1997; Ambrožič Zoran, izstop 11. 7.
1997; Kacin Marsela, Nova Gorica, Ledine
4, vstop 16. 4. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kacin Edvard,
Kanal, Morsko 10, vstop 16. 4. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pirih Barbara, razrešena 11. 7.
1997.

Rg-111629
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00692 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa DIA, Projektiranje in ob-
likovanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Cankarjeva 26, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02231/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, vstop in izstop družbe-
nika, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in predložitev čistopisa akta z dne 2. 7.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5615305
Firma: DIA, Projektiranje in inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: DIA, d.o.o.
Sedež: 5250 Solkan, Vojkova 5
Ustanovitelj: Peruničič Vladimir, izstop

23. 6. 1997; Mihelič Bajramovič Bojana,
izstop 23. 6. 1997; Štolfa Damijan, Sol-
kan, Vojkova 5, vstop 23. 6. 1997, vlo-
žek 1,528.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Rg-111629a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00700 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa DIA, Projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., sedež: Vojkova 5, 5250
Solkan, pod vložno št. 1/02231/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravo
sklepa opr. št. Srg 692/97 z dne 17. 7.
1997 z vpisom ˝spremembe zastopnika˝s
temile podatki:

Matična št.: 5615305
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peruničič Vladimir, razrešen 2. 7.
1997; direktor Štolfa Damijan, Solkan, Voj-
kova 5, imenovan 2. 7. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-111630
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00679 z dne 18. 7. 1997
pod št. vložka 1/03718/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201107
Firma: YDRIA-COM, Trgovina in za-

stopstvo, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: YDRIA-COM, d.o.o.,

Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: VI-COM D.N.O. VIDMAR

& CO., Proizvodnja in trgovina Idrija, Idrija,
Lapajnetova 39, vstop 19. 6. 1997, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; PERFECTA, Vodenje in upravljanje
družb, d.o.o., Idrija, Kosovelova 31, vstop
19. 6. 1997, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Ivan, Idrija, Kosovelova 10,
imenovan 19. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 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; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-111631
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00703 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa TAMO, Trgovina in
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storitve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, se-
dež: MMP Vrtojba, Objekt B-11, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5877741
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Mednarodni prehod 2/a, Vrtojba

Rg-111632
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00697 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa GEOLOGIJA, d.o.o., Hi-
drogeološke, geološke in ekološke razi-
skave, inženiring, svetovanje, sedež: Pre-
šernova 2, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5766699
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Janež Jože, Idrija, Lapaj-

netova 13, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,320.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Albreht Andrej, Idrija, Rožna 10c, vstop
16. 12. 1992, vložek 1,320.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petrič Metka, Idri-
ja, V. Mohoriča 4, vstop 20. 5. 1994, vlo-
žek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čar Jože, Idrija, Beblerjeva 4, vstop
20. 5. 1994, vložek 180.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-111634
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00638 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa TEKSTINA, Tekstilna in-
dustrija Ajdovščina, d.d., sedež: Tovar-
niška 15, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00146/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039819
Člani nadzornega sveta: Čarman Pobe-

raj Simona, izstopila 27. 6. 1997; Dubrov-
ski Drago, vstopil 27. 6. 1997.

Rg-111640
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00710 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa EDITREND DURAKOVIĆ
& CO., Trgovina in storitve, d.n.o., sedež:
Marjana Kogoja 22, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03463/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5885043
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1997:

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; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-111641
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00716 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST
KMETIJSTVA, ŽIVILSKE  PREDELOVAL-
NE INDUSTRIJE, TRGOVINE, GOSTIN-
STVA IN TURIZMA VITA, o.sol.o., Nova
Gorica, Kidričeva 7, sedež: Kidričeva 7,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00407/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep sodišča o začetku sodne lik-
vidacije z opr. št. St 4/97 z dne 24. 7.
1997 s temile podatki:

Firma: POSLOVNA SKUPNOST KME-
TIJSTVA, ŽIVILSKE PREDELOVALNE IN-
DUSTRIJE, TRGOVINE, GOSTINSTVA IN
TURIZMA VITA, o.sol.o., Nova Gorica, Ki-
dričeva 7 v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
sten Jože, razrešen 24. 7. 1997 kot sekre-
tar; likvidacijski upravitelj Čibej Ivo, Ajdovšči-
na, Vojkova 1, imenovan 24. 7. 1997, za-
stopa brez omejitev.

Rg-111643
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00167 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa PSIHIATRIČNA BOL-
NIŠNICA IDRIJA, p.o., sedež: IX. korpus
10, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni zavod, spre-
membo firme, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev z zakomom s temile podatki:

Matična št.: 5053668
Firma: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA

IDRIJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Idrija, iz-

stop 12. 1. 1993; Republika Slovenija,
Ljubljana, vstop 12. 1. 1993, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gorjup Viktorija, Idrija, Grilčeva 32,

razrešena 1. 2. 1994 in ponovno imenova-
na za direktorico, ki zastopa zavod brez
omejitev.

Preoblikovanje v javni zavod vpisano v
register 28. 7. 1997, Srg 167/95.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: osnovna dejavnost bolnišnice je pre-
vencija, diagnosticiranje in zdravljenje du-
ševnih bolezni in motenj - psihofarmakote-
rapija, individualna in skupinska psihotera-
pija in socioterapija, aktivacijska in miljejska
terapija, vzgojno-zdravstveno delo, social-
no delo – ob uporabi rezutatov nevrofizio-
loških preiskav, elektroencefalografije,
ustreznih rentgenskih in laboratorijskih prei-
skav, ter razvojno in edukacijsko delo, ima
vlogo strokovnega in organizacijskega no-
silca psihiatrije na svojem gravitacijskem ob-
močju, je učna baza za kader s tega ob-
močja, opravlja vlogo konzutanta za pacien-
te s svojega območja in izvaja del strokov-
nega nadzora; v okviru svoje hospitalne in
polhospitalne dejavnosti nudi bolnišnica za
področje splošne psihiatrije, gerontopsihia-
trije, zdravljenja alkoholizma in drugih bo-
lezni odvisnosti, adolescentne psihiatrije in
forenzične psihiatrije tudi zdravstveno ne-
go, oskrbo z zdravili, nastanitev in prehra-
no; esktrahospitalna dejavnost obsega spe-
cialistično psihiatrično obravnavo pacientov
v ambulantah v bolnišnici in izven bolnišni-
ce, v dispanzerjih, ki jih bolnišnica organizi-
ra na svojem gravitacijskem območju, če
niso organizirani v osnovni zdravstveni de-
javnosti, na terenu v intermediarnih ustano-
vah, v klubih zdravljenih pacientov in na dru-
gih neformalnih oblikah zdravljenja, ter na
domu; spremljajo le dejavnosti bolnišnice,
ki so nujne za izvajanje programov zdravstve-
nega varstva (pranje, kuhanje, vzdrževanje,
upravni in finančni posli).

Naslednje dejavnosti se brišejo: osnovna
dejavnost: nuditi občanom stacionarno
zdravstveno varstvo brez ali z medicinsko re-
habilitacijo na področju psihiatrije, ambulant-
no in dispanzersko zdravstveno varstvo na
področju psihiatrije; nuditi in opravljati labo-
ratorijske analize na področju zdravstva;
stranska dejavnost: pranje, čiščenje, krpanje
in likanje perila in oblačil za druge uporabni-
ke na osnovi prostih kapacitet PB Idrija.

Rg-111645
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00534 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa BANKA VIPA, d.d., Nova
Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02492/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5616158
Člani nadzornega sveta: Makuc Darko,

izstopil 1. 5. 1996; Šuler Zvonko, vstopil
20. 5. 1997.

Rg-111646
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00536 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa GOPEK, Proizvodnja
strojev za živilsko industrijo, Nova Gori-
ca, d.d., sedež: Prvomajska 37, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
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Matična št.: 5883059
Člani nadzornega sveta: Rot Alojz in

Križman Elizabeta, izstopila 30. 5. 1997
ter Zgonik Viktor in Prinčič Dušan, vstopila
11. 3. 1997.

Rg-111647
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00590 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa VIPA, družba za finanč-
no poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5298318
Člani nadzornega sveta: Željan Majda,

Erzetič Andrej in Makuc Darko, vsi vstopili
1. 10. 1993.

Rg-111648
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02555 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa EKOL, Trgovina-inženi-
ring-svetovanje, d.o.o., Idrija, sedež: Can-
karjeva 11a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5586402
Firma: EKOL VELIKANJE & MUROVEC,

d.n.o., Trgovina-inženiring-svetovanje,
Idrija

Skrajšana firma: EKOL VELIKANJE &
MUROVEC, d.n.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Murovec Drago, Idrija,
Cankarjeva 5, vstop 24. 2. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Velikanje Anton, Idrija,
Cankarjeva 11a, vstop 24. 2. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000
Storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-111649

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02195 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa TRAFIC, d.o.o., Podjet-
je za trgovino, zastopanje in posredova-
nje, Nova Gorica, Borisa Kalina 59, se-
dež: Borisa Kalina 59, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, skrajšane firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5614929
Firma: TRAFIC, d.o.o., Trgovina, za-

stopanje in posredovanje
Skrajšana firma: TRAFIC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelj: Veličkov Gregor, Nova Go-

rica, Borisa Kalina 59, vstop 1. 4. 1992,
vložek 1,531.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1997:
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje.

Rg-111650

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00591 z dne 29. 7. 1997
pri subjektu vpisa VIPA, družba za finanč-
no poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5298318
Člani nadzornega sveta: Makuc Darko,

izstopil 1. 5. 1996 ter Šuler Zvonko, vstopil
16. 6. 1997.

Rg-111651

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00726 z dne 29. 7. 1997
pri subjektu vpisa LIPA AJDOVŠČINA, To-
varna pohištva, d.d., sedež: Lokarjev dre-
vored 1, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037751
Člani nadzornega sveta: Lazar Zdravko,

Rupnik Marjetka, Mužina Branko, Semenič
Bogdan in Bizjak Franc, vsi izstopili 23. 7.
1997; Peklar Leonardo, Črmelj Zvonka, Lo-
gar Anita, Mužina Branko in Semenič Bog-
dan, vsi vstopili 23. 7. 1997.

Rg-111653

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01814 z dne 29. 7. 1997
pri subjektu vpisa SAN, Podjetje za trans-
port, trgovino in turizem, d.o.o., Idrija,
sedež: Rozmanova 45, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/01428/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5457939
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 63
Osnovni kapital: 5,815.000 SIT
Ustanovitelj: Kostič Vojko, Idrija, La-

pajnetova 63, vstop 21. 11. 1990, vložek
5,815.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-111654

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00739 z dne 30. 7. 1997
pri subjektu vpisa TRANSSABOTIN, Trans-
port-agencija, d.o.o., Šempeter pri Gori-
ci, sedež: Vrtojbenska 48, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/03702/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1197584
Firma: TRANSSABOTIN, Transport-

agencija, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TRANSSABOTIN,

d.o.o., Nova Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 4
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Rg-111659
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00667 z dne 14. 7. 1997
pod št. vložka 1/03716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199480
Firma: PRO-ME, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO-ME, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, La-

ze št. 8, Vrtojba
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Masutto Pierluigi, Cervigna-

no Del Friuli, Via Manolet 4, vstop 24. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Masutto Pierluigi, imenovan 24. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Spačal Erika, Nova Gorica, Prvo-
majska 38, imenovana 24. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 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; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 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.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 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; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
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; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-111660
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00474 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa ARBERIA, Gradbena de-
la in trgovina, d.o.o., Šempeter, sedež:
Ul. 9. septembra 238, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, spremembo
firme in skrajšane firme, spremembo zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5679362
Firma: ARBERIA, Gradbena dela in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: ARBERIA, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Grčna 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Roner Helena, razrešena 15. 5.
1997; direktor Turkaj Sefedin, Banja pri Pe-
či, Kašice b.b., imenovan 15. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem

in zelenjavo; 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; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-111661
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00683 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa SELEX, Trgovina z
električnimi izdelki, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Industrijska 5, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02986/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5761786
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Arčon Zvonko, razrešen 7. 7. 1997;
direktor Spreafico Pasquale, Udine, Italia,
Via F. Cargnelutti 21, Basiliano, imenovan
7. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Žnideršič Arjana, Grgar, Ravni-
ca 49, imenovana 7. 7. 1997.

Rg-111662
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00713 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa PANIMPEX, d.o.o., trgo-
vina na debelo in drobno export-import,
sedež: Selo 30c, 5262 Črniče, pod vlož-
no št. 1/01634/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5481279
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Ferletič Helena, razrešena 2. 7.
1997; prokuristka Spačal Erika, Nova Gori-
ca, Prvomajska ulica 38, imenovana 2. 7.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 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.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
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d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 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; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-111663
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00704 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa TEHOGRAF, Podjetje
za finomehaniko, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Ivana Regenta 57, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01003/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5380898
Dejavnost, vpisana dne 1. 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov;  5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
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kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-

tve 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;  7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111664
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00674 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa STUDIO 3, d.o.o., Atelje
za arhitekturo Ajdovščina, sedež: Go-
riška c. 25, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01119/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5403928
Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1997:

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-

nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111665
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00711 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa KERINBA, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Šmarje, sedež: Šmar-
je 41, 5295 Branik, pod vložno št.
1/02612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5660696
Firma: KERINBA, Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Šempas
Skrajšana firma: KERINBA, d.o.o.,

Šempas
Sedež: 5261 Šempas, Šempas 17e
Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1997:

1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5165 Trgovi-
na 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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro J/67.13, Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja samo menjalnice
in zastavljalnice.

Rg-111667
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00730 z dne 4. 8. 1997
pod št. vložka 1/03719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201255
Firma: STK, Finančne storitve, inženi-

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

govornostjo
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Na

vasi 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Svetlik Damijan, Spodnja Idri-

ja, Na vasi 27, vstop 1. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svetlik Damijan, imenovan 1. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1997:
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1585 Proizvodnja testenin; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 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; 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; 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; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-111670
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00721 z dne 4. 8. 1997
pri subjektu vpisa AVTOSERVIS REJEC &
CO., Družba za popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil, d.n.o., Kneža, se-

dež: Kneža 26, 5216 Most na Soči, pod
vložno št. 1/01810/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5530121
Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2722 Proizvodnja je-
klenih cevi; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2852 Splošna mehanična dela;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-111671
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00659 z dne 8. 8. 1997
pri subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno
gradbeno podjetje, Idrija, d.d., sedež:
Vojkova 8, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5075955
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

časni direktor Božič Igor, Idrija, Mihevčeva
19, razrešen 14. 11. 1996 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
soglasje nadzornega sveta pa potrebuje gle-
de: nakupa ali prodaje nepremičnin ali več-
jih investicijskih vlaganj, ki presegajo zne-
sek 1% osnovnega kapitala družbe ter na-
kupa ali odpisa terjatev, ki presega 1% os-
novnega kapitala družbe.

Rg-111672
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00752 z dne 8. 8. 1997
pri subjektu vpisa BALAVTO, trgovina in
transport, d.o.o., Ajdovščina, sedež: To-
varniška cesta 6, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/03400/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5862582
Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 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 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-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
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no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 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; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111673
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00722 z dne 11. 8. 1997
pri subjektu vpisa SANMAK, Proizvodnja,
marketing, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Industrijska 5, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03412/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5868114
Ustanovitelja: Martinc Matjaž, Solkan,

Med ogradami 41, vstop 29. 9. 1994, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kompara Karmen, Volčja Draga, Bu-
kovica 4a, vstop 29. 9. 1994, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111674
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00637 z dne 11. 8. 1997
pri subjektu vpisa EUROPRINT, Podjetje
za tiskanje in predelavo tkanin, d.o.o.,
Vipava, sedež: Vrhpolje 2, 5271 Vipava,

pod vložno št. 1/01774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
izstop družbenika in spremembo poslovne-
ga deleža ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5512212
Sedež: 5271 Vipava, Manče 4d
Ustanovitelj: Lavrenčič Božidar, Vipava,

Vrhpolje 2, vstop 26. 6. 1991, vložek
773.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lavrenčič Vida, izstop 26. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 8. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-111676
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00615 z dne 11. 8. 1997
pri subjektu vpisa KETING, Proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Lavričeva 71, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00540/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5311888
Dejavnost, vpisana dne 11. 8. 1997:

2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
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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.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111679
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00684 z dne 12. 8. 1997
pri subjektu vpisa H.I.K.K., Posredništvo
in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03449/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in osnovnih vložkov s temile
podatki:

Matična št.: 5889499
Osnovni kapital: 2,234.286 SIT
Ustanovitelja: Družba za mednarodno

gospodarsko in tehnično sodelovanje, Hei-
longijang, Kitajska, Harbin, Okrožje Nan-
gang, Ul. Zhongy št. 2, vstop 19. 1. 1995,
vložek 1,564.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Nedeljkovič Dragan, Nova Gorica,
Miloševa 4, vstop 19. 1. 1995, vložek
670.286 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111681
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01724 z dne 13. 8. 1997
pri subjektu vpisa VILA, Uvoz, izvoz in tr-
govina, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Vin-
ka Vodopivca 39, Kromberk, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01008/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5376220
Firma: VILA, Uvoz, izvoz in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: VILA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,548.500 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Ivo in Vodopi-

vec Verena, oba iz Nove Gorice, Vinka Vo-

dopivca 39, Kromberk, vstopila 1. 6. 1990,
vložila po 774.250 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Ivo, imenovan 1. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 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; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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;
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; 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.; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
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drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 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; 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; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111688
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00760 z dne 19. 8. 1997
pri subjektu vpisa AVTOSERVIS REJEC &
CO., Družba za popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil, d.n.o., Kneža, se-
dež: Kneža 26, 5216 Most na Soči, pod
vložno št. 1/01810/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5530121
Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja 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; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Rg-111689
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00762 z dne 21. 8. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENO  OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., sedež: To-
varniška 5, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep sodišča o začetku ste-
čaja opr. št. St 10/97 z dne 19. 8. 1997,

spremembo firme in skrajšane firme ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5067715
Firma: GRADBENO OBRTNO POD-

JETJE, Ajdovščina, d.d., v stečaju
Skrajšana firma: GOP AJDOVŠČINA,

d.d., v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stanković Dimitrije, razrešen 19. 8.
1997; stečanji upravitelj Taljat Dušan, Tol-
min, Tumov drevored 1, imenovan 19. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111693
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01347 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa GT PODGORNIK, Inže-
niring, gradnje in trgovina, d.o.o., Ma-
lovše, sedež: Malovše 16, 5262 Črniče,
pod vložno št. 1/03096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5763215
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Zoran, Črniče, Čr-

niče 69b, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111694
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00532 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa SOŠKE ELEKTRARNE
NOVA GORICA, podjetje za proizvodnjo
električne energije, p.o., N. Gorica, se-
dež: Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz p.o.
v d.o.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5044421
Firma: SOŠKE EKELTRARNE NOVA

GORICA, d.o.o.
Skrajšana firma: SENG, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 33.095,045.554,56

SIT
Ustanovitelji: TOZD HE DOBLAR, n.sol.o.,

izstop 30. 8. 1996; TOZD HE PLAVE, izstop
30. 8. 1996; TOZD HE GORICA, n.sol.o.,
izstop 30. 8. 1996; Republika Slovenija, ki jo
zastopa Vlada Republike Slovenije, Nova Go-
rica, Gregorčičeva 20, vstop 30. 8. 1996,
vložek 33.095,045.554,56 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golob Valentin, Nova Gorica, Vetrišče
5, razrešen 30. 8. 1996 in imenovan za
v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, za sklepanje pravnih poslov v vredno-
sti nad 80,000.000 SIT, o prometu z ne-
premičninami in najemanju dolgoročnih kre-
ditov, potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Valentinčič Da-
vid, Ahčin Anton, Batagelj Franjo, Valentin-
čič Albin, Savkovič Živan, Zorn Magda in
Korenč Oton, vsi vstopili 30. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 74204

Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Uredba o preoblikovanju javnega podjet-
ja p.o. v javno podjetje d.o.o. z dne 1. 8.
1996.

Rg-111696
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00765 z dne 28. 8. 1997
pri subjektu vpisa FONI-TRADE, Trgovina
in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Pionirska 19, 5250 Solkan, pod vložno
št. 1/01596/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5478561
Firma: GOPLAT, Proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: GOPLAT, d.o.o., Nova

Gorica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fornazarič Ivan, Solkan, Pio-

nirska 19, vstop 21. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1997:
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-111697
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00542 z dne 28. 8. 1997
pri subjektu vpisa UNIVEX, d.o.o., Trgovi-
na in storitve, Idrija, sedež: Gregorčiče-
va 41, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5532876
Sedež: 5280 Idrija, Rožna 8
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 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; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
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Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevt-
skih preparatov; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 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; 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; 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; 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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 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;

52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 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; 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; 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; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 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.

Rg-111698
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00771 z dne 28. 8. 1997
pri subjektu vpisa TRANSSABOTIN, Trans-
port-agencija, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03702/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravo
sklepa opr. št. Srg 739/97 z dne 30. 7.
1997 s vpisom ˝spremembe zastopnika˝s
temile podatki:

Matična št.: 1197584
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Fakuč Dušan, razrešen 25. 7. 1997
kot namestnik direktorja; zastopnik Bene-
detič Marjan, Nova Gorica, Cankarjeva 80,
imenovan 25. 7. 1997, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112039
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00687 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa T.I.P. ENGINEERING, Tr-
govina, inženiring, proizvodnja, d.o.o.,
Čepovan, sedež: Čepovan 76, 5253 Če-
povan, pod vložno št. 1/02364/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5617936
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:

2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

NOVO MESTO

Rg-106171
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02683 z dne 4. 4. 1997
pri subjektu vpisa INTRADE, Ekonomski in-
ženiring, marketing, trgovina in zastopa-
nje, Novo mesto, d.o.o., sedež: Jerebova
3a, Novo mesto, pod vložno št.
1/00510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
izbris zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5317690
Sedež: Novo mesto, Novi trg
Osnovni kapital: 1,623.186 SIT
Ustanovitelj: Bartelj Tomislav, Novo me-

sto, Jerebova 3a, vstop 30. 1. 1992, vlo-
žek 1,623.186 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fabijanić Boža, izstop 30. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Fabijanić Boži, ki je bila razreše-
na 30. 12. 1994.

Pogodba o odstopu deleža z dne 30. 12.
1994.

Rg-107336
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00426 z dne 6. 5.
1997 pri subjektu vpisa M & M, trgovina in
gostinstvo, Črnomelj, d.o.o., sedež: Vrt-
na ul. 35, Črnomelj, pod vložno št.
1/01200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev
prebivališča družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5409349
Ustanovitelji: Muller Andrej, Ljubljana,

Preglov trg 4 in Muller Dušan, Črnomelj,
Vrtna ul. 35, vstopila 4. 8. 1990, vložila po
29,426.400 SIT ter M & M, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Črnomelj, Vrtna ulica 35,
vstopil 12. 12. 1996, vložil 14,713.200
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5152 Trgovina na debelo s

kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Rg-110686
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00276 z dne 8. 7.1997
pod št. vložka 1/03979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1199153
Firma: MATEKOVIČ IN OSTALI, kon-

fekcija, d.n.o.
Skrajšana firma: MATEKOVIČ IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: Metlika, Vinogradniška cesta 14
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Matekovič Jurij, Metlika,

Vinogradniška cesta 14 in Prašin Josip, Met-
lika, Ul. 1. maja 1, vstopila 13. 6. 1997,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Matekovič Jurij, ki kot direktor za-
stopa družbo brez omejitev, in Prašin Josip,
ki kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 13. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proi-
zvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2852 Splošna mehanična dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 13. 6. 1997.

Rg-112596
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00407 z dne 30. 9.
1997 pri subjektu vpisa ABC CIBIC, arhi-
tektni biro, international, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Novi trg 1, Novo mesto,
pod vložno št. 1/00467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
vstopa družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5317401
Ustanoviteljica: Miklič Dunja, Trebnje,

Trubarjeva 5, vstop 31. 12. 1993, vložila
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-113172
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00394 z dne 30. 9.
1997 pri subjektu vpisa DANFOSS COM-
PRESSORS, podjetje za proizvodnjo in
prodajo kompresorjev, d.o.o., Črnomelj,
sedež: Ulica heroja Starihe 24, Črno-
melj, pod vložno št. 1/02722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5677521
Sprememba družbene pogodbe z dne

10. 9. 1997.

Rg-113197
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00379 z dne 6. 10.
1997 pri subjektu vpisa REPROX, trgov-
ske storitve, d.o.o., sedež: Dule 21, Stra-
ža, pod vložno št. 1/03912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5967694
Ustanovitelj: Božič Matjaž, Stopiče 1b,

vstop 19. 8. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turk Uroš, iz-
stop 20. 8. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Turk Uroš, izstopil 20. 8. 1997;
Božič Matjaž, razrešen 20. 8. 1997 kot
družbenik in imenovan za zastopnika, ki za-
stopa družbo brez omejitev, kot direktor -
poslovodja.

Rg-113198
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00421 z dne 6. 10.
1997 pri subjektu vpisa VRTNARSTVO,
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proizvodnja in trgovina, Straža, d.o.o.,
sedež: Novomeška 81, Straža, pod vlož-
no št. 1/01204/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405092
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-113199
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00391 z dne 6. 10.
1997 pri subjektu vpisa TOM - OPREMA,
Tovarna tekstilno avtomobilske opre-
me, d.o.o., Mirna, sedež: Cesta 3. bata-
ljona VDV 41, Mirna, pod vložno št.
1/02691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5667178
sedež: Mirna, Glavna cesta 41.

Rg-113200
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00384 z dne 6. 10.
1997 pri subjektu vpisa TOM, tovarna
opreme, d.o.o., Mirna, sedež: Cesta 3.
bataljona VDV št. 41, Mirna, pod vložno
št.1/01816/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5499887
Sedež: Mirna, Glavna cesta 41.

Rg-113272
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00402 z dne 14. 10.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
STARI TRG OB KOLPI, p.o., sedež: Stari
trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi, pod vlož-
no št. 1/00082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo, spremembo sedeža - natančnega na-
slova, spremembo naziva ustanovitelja in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086477
Firma: OSNOVNA ŠOLA STARI TRG

OB KOLPI
Skrajšana firma: OŠ STARI TRG OB

KOLPI
Sedež: Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob

Kolpi 7
Ustanoviteljica: Skupčina občine Črno-

melj, izstop 11. 12. 1996; Občina Črno-
melj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop

11. 12. 1996, vložek 28,416.800,50 SIT,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-113273
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00437 z dne 14. 10.
1997 pri subjektu vpisa KOW, proizvodno
in trgovsko podjetje, Mokronog,d.o.o.,
sedež: Martinja vas 19, Mokronog, pod
vložno št. 1/02196/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5585171
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:

2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 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.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredni-
štvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-113275
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00405 z dne 14. 10.
1997 pri subjektu vpisa DOLENJSKE
PEKARNE, Proizvodnja kruha, peciva, te-
stenin in slaščic, d.d., sedež: Ločna 2,
Novo mesto, pod vložno št. 1/01131/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika delniške družbe z dne
26. 9. 1997 in spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5132231
Člani nadzornega sveta: Splichal Vera,

Štrbenc Drago in Kirn Srečko, izstopili 25.
9. 1997; Splichal Vera, Prebil Jure in Štr-
benc Drago, vstopili 25. 9. 1997.

Rg-113277
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00326 z dne 9. 10.
1997 pri subjektu vpisa CENTER ZA
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREB-
NJE, p.o., sedež: Kidričeva 2, Trebnje,
pod vložno št. 1/00991/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljico, uskladitev dejavnosti, spre-
membo pooblastil zastopnika in uskladitev z
zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5102332
Firma: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE

IN KULTURO TREBNJE
Skrajšana firma: CIK TREBNJE
Ustanoviteljica: Občina Trebnje, Trebnje,

Goliev trg 5, vstop 20. 6. 1997, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomplak Darinka, Krmelj 46, ime-
novana 8. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnosti, vpisana dne 9. 10. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješol-
sko poklicno in strokovno izobraževanje;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobra-

ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-113894
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00423 z dne 15. 10.
1997 pri subjektu vpisa BREZA, trgovina,
gostinstvo in zastopstvo, d.o.o., Metlika,
sedež: Cesta bratstva in enotnosti 1b,
Metlika, pod vložno št. 1/00626/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5324599
Sedež: Metlika, Ulica Matije Gubca

št. 2
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:

4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-113899
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00433 z dne 17. 10.
1997 pri subjektu vpisa DOLINAR BENZ -
trgovina, marketing, špedicija, d.o.o., Čr-
nomelj, sedež: Čardak 24, Črnomelj, pod
vložno št. 1/00426/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5311241
Sedež: Črnomelj, Poslovna cona

Majer
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1997:

5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-113901
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00431 z dne 20. 10.
1997 pri subjektu vpisa WEST TRAN-
SPORT, prevozništvo v mednarodnem in
domačem prometu, Dragatuš, d.o.o., se-
dež: Belčji vrh št. 40, Dragatuš, pod vlož-
no št. 1/02047/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5566606
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-113902
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00412 z dne 20. 10.
1997 pri subjektu vpisa BIN, trgovina in
zastopanje, Vinica, d.o.o., sedež: Zilje
n.h., Vinica, pod vložno št. 1/02939/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano firmo, spremembo sedeža, prokurist-
ko in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714044
Skrajšana firma: BIN, d.o.o.
Sedež: Vinica, Zilje št. 30a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Balkovec Irena, Ljubljana, Zaloška
cesta 98, imenovana 23. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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;
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 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;
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; 6330 Sto-
ritve 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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem,d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov

široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Rg-113903
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00403 z dne 22. 10.
1997 pri subjektu vpisa PARTNER, Trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Metli-
ka, sedež: Staneta Rozmana 23, Metli-
ka, pod vložno št. 1/01939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5533015
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Križ

Tanja, Metlika, Marentičeva 7, razrešena
1. 8. 1997 kot družbenica in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; Prevalšek Gregor, Metlika, Staneta Roz-
mana 23, razrešen 31. 7. 1997 kot direk-
tor in imenovan 1. 8. 1997 za družbenika,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorice; zastopnik Križ Stane, Metli-
ka, Marentičeva 7, imenovan 1. 8. 1997, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5233 trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-

čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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.; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-113905
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00429 z dne 15. 10.
1997 pod št. vložka 1/03991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227173
Firma: BT, trgovina in proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: Mirna, Rožna ulica 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bračko Sašo, Mirna, Ul. Za-

padnodolenjskega odreda 16, vstop 29. 9.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračko Sašo, imenovan 29. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 24120
Proizvodnja barvil in pigmentov; 24130 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 24170 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obli-
ki; 24200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 24300 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 24510 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 24620 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja
eteričnih olj; 24640 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 24650 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja
umetnih vlaken; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
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trgovini z motornimi vozili; 50200 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 kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecialziranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55220 Storitve kampov;
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; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 29. 9. 1997.

Rg-114285
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00448 z dne 30. 10.
1997 pri subjektu vpisa KOMA, pro-
izvodno, montažno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Šentrupert, sedež: Bistrica 24,

Šentrupert, pod vložno št. 1/03655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža,
zastopnico, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5850592
Firma: KOMAS, gradbeno klju-

čavničarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMAS, d.o.o.
Sedež: Velika Loka, Trnje 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Starič Bojana, Trebnje, Gubčeva
cesta 11, imenovana 17. 10. 1997 kot na-
mestnica direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen 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; 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; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 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-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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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; 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; 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; 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 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; 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; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-114289
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00444 z dne 27. 10.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
GRM, p.o., sedež: Trdinova 7, Novo mes-
to, pod vložno št. 1/02502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremembo naziva us-
tanoviteljice in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5086850
Firma: OSNOVNA ŠOLA GRM
Skrajšana firma: OŠ GRM
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta
1, vstop 11. 7. 1996, vložek 107,315.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5551 Storitve menz;

5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Rg-114290
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00459 z dne 27. 10.
1997 pri subjektu vpisa DINO, trgovina in
proizvodnja, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Dolenje Kamence 3, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01321/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5418437
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proi-
zvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohi-
štva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5124 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-



Stran 1874 / Št. 17 / 5. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-114291
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00447 z dne 27. 10.
1997 pri subjektu vpisa INSTALACIJA, na-
peljava instalacij, Metlika, d.o.o., sedež:
Breg revolucije št. 14, Metlika, pod vlož-
no št. 1/02627/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5656800
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Dolinar Ivan in Dolinar Ljubica, oba
iz Žakanj, Hrvaška, Bubnjarski brod 33, ime-
novana 16. 10. 1997.

Rg-114295
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00458 z dne 29. 10.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ŠMIHEL, p.o., sedež: Šmihel 2, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremembo naziva us-
tanoviteljice, uskladitev dejavnosti in spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086841
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
Skrajšana firma: OŠ ŠMIHEL
Ustanoviteljica: Mestna občina Novo me-

sto, Novo mesto Seidlova cesta 1, vstop
11. 7. 1996, vložek 35,462.000, odgovor-
nost: ostalo; Skupščina občine Novo me-
sto, izstop 11. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hlača Irena, Novo mesto, Ob Tež-
ki vodi 28, ki od 1. 9. 1997 zastopa šolo
brez omejitev kot ravnateljica.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-114299
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00460 z dne 4. 11.
1997 pri subjektu vpisa TERCA, vzdrževa-
nje stanovanj in poslovnih prostorov ter
promet z nepremičninami, d.o.o., Šen-
trupert, sedež: Šentrupert 124, Šentru-
pert, pod vložno št. 2/00030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5514410
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Podboj Alojz, Trebnje, Studenec 13, raz-
rešen 30. 5. 1995 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-114300
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00449 z dne 4. 11.
1997 pod št. vložka 1/01061/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5381096002
Firma: BB COMMERCE, Zunanja trgo-

vina in mednarodna špedicija, Otok,
d.o.o., PODRUŽNICA ČRNOMELJ

Skrajšana firma: BB COMMERCE,
d.o.o., PODRUŽNICA ČRNOMELJ

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Črnomelj, Belokranjska c. 24
Ustanovitelj: BB COMMERCE, Zunanja

trgovina in mednarodna špedicija, Otok,
d.o.o., Gradac, Otok 24, vstop 9. 10.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bradica Velimir, Metlika, Pot na Ve-
selico 2a, imenovan 9. 10. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev, razen za odsvaja-
nje in obremenjevanje nepremičnin, za kar
potrebuje izrecno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja  drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z  rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 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; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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
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na debelo z obdelovalnimi 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi;  5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
9. 10. 1997.

Rg-114301
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00438 z dne 4. 11.
1997 pri subjektu vpisa BB COMMERCE,
zunanja trgovina in mednarodna špedi-
cija, Otok, d.o.o., sedež: Otok 24, Gra-
dac, pod vložno št. 1/01061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5381096
Osnovni kapital: 8,196.000 SIT
Ustanovitelj: Brinc Julij, Gradac, Otok št.

24, vstop 4. 6. 1990, vložek 8,196.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 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; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-114303
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00424 z dne 3. 11.
1997 pri subjektu vpisa TI - MAK, proizvod-
nja, predelava, trgovina, d.o.o., Novo me-
sto, sedež: Nad mlini 70, Novo mesto,
pod vložno št. 1/01452/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5442842
Osnovni kapital. 15,000.000 SIT
Ustanovitelja: Florjančič Martin in Flor-

jančič Jožefa, oba iz Novega mesta, Nad
mlini 72, vstopila 17. 9. 1990, vložila po
7,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 24120
Proizvodnja barvil in pigmentov; 24130 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 24170
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 24200 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 24300
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-

fumov in toaletnih sredstev; 24610 Pro-
izvodnja razstreliv; 24620 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 24630 Proizvodnja eterič-
nih olj; 24640 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 24650 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov in plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijača, 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;
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51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z  barva-
mi, 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.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodb z dne
30. 9. 1997.

Rg-114304
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00343 z dne 3. 11.
1997 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NOVO
MESTO, p.o., sedež: Ulica talcev 3, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00087/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšano firmo, ustanoviteljico, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti in uskladitev z zakonom o za-
vodih s temile podatki:

Matična št.: 5089140
Firma: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTIN-

STVO IN TURIZEM NOVO MESTO
Skrajšana firma: SŠGT NOVO MESTO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
9. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-114480
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00480 z dne 11. 11.
1997 pri subjektu vpisa KOTORI, grad-
beno-industrijsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Ljubljanska 8, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5689627
Sedež: Novo mesto, Bršljin 6

Rg-114482
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00464 z dne 6. 11.
1997 pri subjektu vpisa KULTURNI CEN-
TER JANEZ TRDINA NOVO MESTO, p.o.,
sedež: Novi trg 5, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5283230
Firma: KULTURNI CENTER JANEZA

TRDINE
Skrajšana firma: KC JANEZA TRDINE
Dejavnost, izbrisana dne 6. 11. 1997:

5530 Gostinske storitve prehrane; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1997:
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in

poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-114483
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00461 z dne 6. 11.
1997 pri subjektu vpisa UHAN-TRANS, Ro-
dine, d.o.o., transport in špedicija, se-
dež: Rodine 12, Trebnje, pod vložno št.
1/01655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478189
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1997:

50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 80410 Dejavnost vozniških šol.

Rg-114484
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00471 z dne 6. 11.
1997 pod št. vložka 1/03996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1226746
Firma: NBM, trženje, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Metlika, Dolnja Lokvica 16
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čokeša Željko, Metlika, Boč-

ka 1, vstop 24. 10. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čokeša Željko, imenovan 24. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1997:
2731 Hladno vlečenje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
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diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 24. 10. 1997.

Rg-114676
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00498 z dne 11. 11.
1997 pri subjektu vpisa TILIA, hranilnica
in posojilnica, d.o.o., Novo mesto, se-
dež: Seidlova cesta 5, Novo mesto, pod
vložno št. 4/00496/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šano firmo, redno (prostovoljno) likvidacijo
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5317916
Firma: HRANILNICA IN POSOJILNICA

NOVO MESTO, d.o.o. - v likvidaciji
Skrajšana firma: HIPO, d.o.o., Novo me-

sto - v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomšič Roman, razrešen 3. 11.
1997, likvidator Morela Zdravko, Ljubljana,
Kumrovška 19, imenovan 3. 11. 1997.

Sklep skupščine z dne 3. 11. 1997 o
začetku redne (prostovoljne) likvidacije.

Rg-114677
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00499 z dne 12. 11.
1997 pri subjektu vpisa RIBAL, Proi-
zvodnja, storitve in trgovina, Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Kočevarjeva 6, Novo
mesto, pod vložno št. 1/02721/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5679486
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne
inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55302 De-

javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-114685
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00456 z dne 17. 11.
1997 pri subjektu vpisa SPORTI, sveto-
vanje, posredništvo in zastopstva, orga-
niziranje, raziskave, trženje in inženiring,
d.o.o., sedež: Košenice 83, Novo mesto,
pod vložno št. 1/00353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5304342
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997.

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja prašičev;
01240 Reja perutnine; 01250 Reja drugih
živali; 01300 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
02020 Gozdarske storitve; 05010 Ribištvo;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 15130 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 15200 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predelava
in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in maš-
čob; 15430 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 15720 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850
Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hrane;

15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja
etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva;
15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
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petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno

po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 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; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 73104 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko

propagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
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.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92200 Radijska in televizijska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 95000
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 10. 1997.

Rg-114690
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00162 z dne 19. 11.
1997 pri subjektu vpisa HYGIA, Družba za
proizvodnjo in promet zdravil na debe-
lo, Novo mesto, d.d., sedež: Kandijska 1,
Novo mesto, pod vložno št. 1/03743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine delniške družbe
z dne 11. 4. 1997 ter spremembo dejavno-
sti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5856779
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Sprememba statuta z dne 10. 4. 1997

VSEBINA

Sodni register 1729
Krško 1729
Ljubljana 1746
Maribor 1806
Murska Sobota 1822
Nova Gorica 1831
Novo mesto 1867
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sedma spremenjena in dopolnjena izdaja zbirke

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN
DRUGIH DAVKIH TER
PRISPEVKIH,
ki veljaljo v letu 1998
Vsebinska zasnova zbirke je spremenjena. Predvsem je bolj pregledna! Predpisi so
zbrani v naslednjih poglavjih:
– dohodnina – katastrski dohodek – davki občanov – davek od dobička

pravnih oseb – obdavčitev tujih oseb – posebni davki – prispevki –
odločbe, sklepi in ugotovitve Ustavnega sodišča RS – zamudne obresti –
davčna služba – davčni postopek

Opozarjamo:
– vsi spremenjeni ali dopolnjeni predpisi, so objavljeni v prečiščenih besedilih
– pri vseh spremembah in dopolnitvah, ki so tiskane v kurzivi (ležečem tisku), je

naveden datum njihove uveljavitve
– razveljavljena besedila predpisov so prečrtana.

Cena 4.620 10446

Pravkar izšlo
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Zakaj bi v miniaturnih knjižicah prebirali le poezijo, smo se vprašali v
založbi Uradni list? Namesto odgovora na to vprašanje smo izdali Usta-
vo Republike Slovenije, ki jo lahko spravimo v najmanjši žep ali torbico.

Po vsebini so v centimeter debeli knjižici zbrani vsi temeljni akti sloven-
ske države:

– Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS
– Ustava RS
– vsi ustavni zakoni

Seveda je v tej izdaji v posebnem tisku objavljen tudi lani spremenjen
68. člen ustave, ki govori o lastninski pravici tujcev na nepremičninah.

Cena: 588 SIT 10443

Pravkar izšlo
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