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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-113787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepo
m Srg št. 97/04106 z dne 24. 9. 1997

pod št. vložka 1/29668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1198696
Firma: GRAFIKA PACKA – MATJAŠIČ

IN PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Švarova ulica 4
Ustanovitelja: Matjašič Miha in Matjašič

Marija, oba iz Notranjih Goric, Pot h gozdu
2, vstopila 4. 7. 1997, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matjašič Miha in družbenica Matjašič
Marija, imenovana 4. 7. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževaje.

Rg-113788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02622 z dne 25. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa EFEKTA, finance, računo-
vodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Streliška 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16330/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, zastopnika in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5603919
Firma: VIA SLOVENIKA, turistična

agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: VIA SLOVENIKA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 20,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zupančič Marija, izstopila

7. 3. 1997; Kmečki sklad I, pid, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, Kmečki sklad 2 pid,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Kmečki sklad
3 pid, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, in
Kmečki sklad 4 pid, d.d., Ljubljana, Mikloši-
čeva 4, ki so vložili po 2,500.000 SIT, in
AGENT, d.o.o., Podjetje za posredovanje
in marketing, Vrhnika, Sinja gorica 26, ki je
vložil 10,500.000 SIT – vstopili 7. 3. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Marija, razrešena 24. 3.
1997; direktorica Kunc Mateja, imenovana
24. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-

no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 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; 7470
Čiščenje stavb; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 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; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Dejavnost, izbrisana 25. 9. 1997: 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile.

Rg-113789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04665 z dne 23. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOTEHNA MBS, trgovska
družba z vozili in servis, d.o.o., sedež:
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Celovška c. 228, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29669/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 1198203
Firma: AVTOTEHNA MITSUBISHI, tr-

govska družba z vozili in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNA MIT-

SUBISHI, d.o.o.

Rg-113791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03599 z dne 19. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29692/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1196898
Firma: STUDIA HUMANITATIS, zavod

za založniško dejavnost, Ljubljana
Skrajšana firma: STUDIA HUMANITA-

TIS, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 2
Ustanovitelj: JOK’N’STOK, Podjetje za

opravljanje intelektualnih storitev, založniš-
tvo in trgovinska dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, Rožna dolina c. III/18, vstop 2. 6. 1997,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pagon Neda, Ljubljana, Štefanova
ul. 12, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnica Brglez Uranjek Alja, Piran, Gre-
gorčičeva ul. 41, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorice, ime-
novani 2. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 74831 Prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov.

Rg-113792

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03596 z dne 19. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29693/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1196901
Firma: INŠTITUT ZA HUMANISTIČNE

ŠTUDIJE, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 2
Ustanovitelj: JOK’N’STOK, Podjetje za

opravljanje intelektualnih storitev, založniš-
tvo in trgovinska dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, Rožna dolina c. III/18, vstop 2. 6. 1997,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Brglez Uranjek Alja, Piran, Gre-
gorčičeva ul. 41, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Pagon Neda, Ljub-
ljana, Štefanova ul. 12, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorice,
imenovani 2. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 73201 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74831 Pre-
vajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov.

Rg-113793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03490 z dne 17. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa VK MARKETING, trgovina, za-
stopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stare Črnuče št. 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5848164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vavpotič Marko, razrešen 13. 5.
1997; prokurist Vavpotič Rajmund, Ljublja-
na, Stare Črnuče 12, imenovan 13. 5. 1997.

Rg-113794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01639 z dne 17. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa LIKO, lesna industrija Vrhni-
ka, d.d., sedež: Tržaška 28, 1360 Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/06558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, zastopnika, članov nadzornega sveta
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5316766
Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 100a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pungerčič Olomir, Ljubljana, Do-
linškova ul. 5, ki od 6. 2. 1997 kot glavni
direktor uprave zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Bogataj Miro,
Jernejčič Marjan, Mag. Šprah Vladimir, Do-
brovoljc Nikolaj, Horvat Marija in Modrijan
Ivanka, izstopili 19. 12. 1996; Bogataj Mi-
ro, predsednik, Horvat Marija, namestnica
predsednika, mag. Šprah Vladimir, Dobro-
voljc Nikolaj, Kovač Friderik in Žnidaršič Ro-
man, vstopili 19. 12. 1996.

Sprememba statuta z dne 21. 2. 1997.

Rg-113796

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 97/04032 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TV 3, Televizijska dejav-
nost, d.o.o., sedež: Štula 23, 1210
Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/26193/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, čla-
ne in spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5895634
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ogrin Marjan, razrešen 4. 7. 1997;
direktor Mihajlovič Saša, Maribor, Staneta
Severja 16, imenovan 4. 7. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bole Franc,
Milharčič Alojz, Rejc Izidor, Knez Marjan,
Mlakar-Kukovič Roza, Ivanušič Zvone in
Zver Milan, izstopili 4. 7. 1997; Bole
Franc, predsednik, Milharčič Alojz, Knez
Marjan, Mlakar-Kukovič Roza, Oset Alojz,
Krajnik Žarko in Horvat Jože, vstopili 4. 7.
1997.

Rg-113797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00339 z dne 17. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa LB HIPO, premoženjska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republi-
ke 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala
in deleža ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5406528
Osnovni kapital: 1.667,547.000 SIT
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska banka,

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop 27. 7.
1994, vložek 1.667,547.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 4. 7.
1995, da se osnovni kapital zmanjša z
2.054,750.000 SIT na 1.667,547.000
SIT.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997.

Rg-113800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01070 z dne 28. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRAINVEST, podjetje za in-
ženiring, vzdrževanje in storitve, d.d., se-
dež: Stegne 25a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01355/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča imenovanje direktorja s
temile podatki:

Matična št.: 5044995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hafner Janez, Škofja Loka, Trnje 1,
razrešen 21. 1. 1997 in ponovno imenovan
22. 1. 1997, kot glavni direktor, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-113801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03686 z dne 9. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa M BANKA, d.d., sedež: Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18727/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5607957
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Aloj-

zij, predsednik, Novak Janko, namestnik
predsednika, Brodnjak Stanislav, Leskovec
Ivanka in Miklavc Bruno, izstopili 18. 6.
1997; Dostal Samo, predsednik, Hočevar
Dušan, namestnik predsednika, Lašič
Franc, Marolt Anton in Potokar Bruno, vsto-
pili 18. 6. 1997.

Rg-113802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03254 z dne 9. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa SLOVENIJALES TEL, družba za
telekomunikacije in sisteme, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska c. 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13566/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5526639
Firma: AMERITEL, družba za teleko-

munikacije in sisteme, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: AMERITEL, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-
rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, vstop
22. 10. 1991, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.

Rg-113804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02894 z dne 3. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa TELETRAC, računalniški sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14, se-
dež: Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02332/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5291402
Ustanovitelja: Erzin Gabrijel, Ljubljana,

Grošljeva 1, vstop 15. 8. 1989, vložek
465.000 SIT, in Ocepek Pavel, Komenda,
Suhadole 15, vstop 7. 5. 1997, vložek
360.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-113805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03326 z dne 3. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa CESTNO PODJETJE
INŽENIRING, podjetje za revitalizacijo
cest, d.o.o., Ljubljana, Stolpniška 10, se-
dež: Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19210/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5639000
Firma: CP INŽENIRING, projektiranje

in gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Stolpniška 10

Skrajšana firma: CP INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Vidrgar Alenka, izstopila
8. 7. 1996; Bizjak Mihael, Ljubljana, Emon-
ska cesta 2, Čugalj Damir, Ljubljana, Avči-
nova ulica 6, Hočevar Bojan, Ljubljana, Je-
lovškova 2e, Kramljak Alojz, Ljubljana, Strni-
ševa cesta 21, vstopili 19. 5. 1992, in Sa-
jovic Cvetka, Ljubljana, Tugomerjeva 66,
vstopila 8. 7. 1996 – vložili po 302.784,53
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramljak Alojz, dipl. iur., imenovan
16. 7. 1992, zastopa družbo samostojno
in neomejeno.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga

gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično raziskovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-113807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04238 z dne 27. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa PLETILJA LITIJA, d.d., sedež:
Ljubljanska cesta 18, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/12932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5507219
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članicama uprave Mežnarič Metki in Hrib-
šak Meliti, ki sta bili razrešeni 7. 7. 1997.

Člani nadzornega sveta: Vinkovič Boja-
na, Vrviščar Janez in Semec Silvo, vstopili
7. 7. 1997.

Rg-113808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03280 z dne 26. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa CEE, Inženiring za energetiko
in ekologijo, d.o.o., Ljubljana, Jamova
cesta 20, sedež: Jamova cesta 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11548/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5464986
Osnovni kapital: 7,457.450 SIT
Ustanovitelji: Potočnik France, Ljublja-

na, Linhartova 5, vstop 27. 12. 1990, vlo-
žek 35.050 SIT, Sterniša Janez, Kamnica,
Nad Čreto 27, vstop 22. 5. 1997, vložek
35.050 SIT, in Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje, ob železnici 27, vstop
22. 5. 1997, vložek 447.450 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 5. 1997.

Rg-113810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04239 z dne 26. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa LESNINA GRAMEX, trgovina z

gradbenimi in reprodukcijskimi materia-
li, stroji in orodji, p.o., sedež: Šmartinska
106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5000726
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Starič Stane, razrešen 23. 6. 1997;
direktor Jelić Tomaž, Ljubljana, Škrabčeva
ulica 23b, imenovan 1. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-113811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04339 z dne 18. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 3, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28387/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in statuta ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Firma: KOM3, Poslovno finančne sto-

ritve, d.d.
Skrajšana firma: KOM3, d.d.
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 6521

Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Sprememba statuta z dne 21. 7. 1997.

Rg-113812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03445 z dne 18. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa HERMES-ŠPED, Mednarodna
špedicija, transport, skladiščenje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Šmartinska 152/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12398/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5489679
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vogrinc Anton, razrešen 15. 9.
1996; direktor Rozman Marijan, Ljubljana,
Črna vas 228, imenovan 15. 9. 1996.

Rg-113813

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04268 z dne 18. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa IBE, d.d., svetovanje, projekti-
ranje in inženiring, sedež: Hajdrihova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5075696
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje



Stran 3272 / Št. 32 / 23. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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.

Sprememba statuta z dne 13. 6. 1997.

Rg-113814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02864 z dne 18. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa IZVIR, trgovina, transport, go-
stinstvo in inženiring, d.o.o., Ivančna Go-
rica, sedež: Cesta II. grupe odreda 17,
Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/10192/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5455294
Osnovni kapital: 7,596.165,88 SIT
Sprememba družbene pogodbe z dne

28. 2. 1997.

Rg-113816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06900 z dne 18. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29561/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5997364
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STANOVANJ BRATOV ROZMANOV 4,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Bratov Rozmanov 4
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po sez-

namu, Ljubljana, Bratov Rozmanov 4, vsto-
pili 14. 7. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Klevže Janez, Ljubljana, Bratov Roz-
manov 4, imenovan 14. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-113817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03875 z dne 21. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DONIT - FILTER, podjetje za
proizvodnjo filtrov, d.o.o., sedež: Cesta
komandanta Staneta 38, Medvode, pod
vložno št. 1/20958/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5699860
Osnovni kapital: 1.280,000.000 SIT
Ustanovitelj: DONIT, kemična industrija,

d.d., izstop 23. 6. 1997; FILTRAUTO S.A.,
Montigny le Bretonneux, 5 avenue Newton,
vstop 23. 6. 1997, vložek 1.280,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1997.

Rg-113818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03478 z dne 20. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DAJ - DAM, Gostinsko podjet-
je, d.d., sedež: Resljeva c. 48, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5001170
Člani nadzornega sveta: Dmitrovič Niko-

la, Šintler Brane, Horvatič Martin, Hojnik Da-
nilo, Kraševec Ivan in Kafol Matija, izstopili
29. 5. 1997; Dmitrovič Nikola, Šintler Bra-
ne, Primc Mateja, Horvatič Martin, Kraševec
Ivan in Kafol Matija, vstopili 29. 5. 1997.

Rg-113819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04063 z dne 20. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa ABANKA d.d., Ljubljana, se-
dež: Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5026024
Člani nadzornega sveta: Bobek Dušan,

Dakič Jadranka, Drobnak Branko, Jenko
Igor, Obal Branko, Kobal Sveto in Kovačič
Boris, vstopili 30. 6. 1997.

Rg-113820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03832 z dne 20. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa AAS, Avtorska agencija za Slo-
venijo, d.o.o., Slovenska 47, Ljubljana,
sedež: Slovenska 47, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12327/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5147611
Ustanoviteljica: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Slovenski odškodninski sklad, d.d., in Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije, izstopili 28. 11.
1996; AAS Avtorska agencija za Slovenijo,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 47, vstopila
19. 12. 1996, vložila 9,003.000 SIT, od-
govornost. ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997.

Rg-113821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03819 z dne 20. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa PUBLIKUM, borzno posredo-
vanje, d.d., sedež: Miklošičeva 38, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5539480
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 17. 6. 1997.

Rg-113823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02445 z dne 20. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SIMONA

JENKA, p.o., Smlednik št. 73, sedež:
Smlednik št. 73, Smlednik, pod vložno
št. 1/00842/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5084385
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 5551

Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-113825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01243 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DID DELAVNICA, Izdelovanje
učil in igrač, d.o.o., Ljubljana, Križna 37,
sedež: Križna ul. 37, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
ležev in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315905
Firma: DID DELAVNICA, Izdelovanje

učil in igrač, d.o.o., Ulica Vide Pregarc
23, ljubljana

Sedež: Ljubljana, Ulica Vide Pregarc
23

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stušek Gregor, Ljubljana,

Križna ul. 37, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač.

Rg-113826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04016 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DELO-TISKARNA, grafična de-
javnost, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08500/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5408407
Člani nadzornega sveta: Savič Stevan,

Dečman Simona,Malnar Zdravko, predsed-
nik, Ročak Rudolf, namestnik predsednika,
Sibinčič Slobodan in Vesel Mitja, izstopili
3. 7. 1997; Cerle Jože, Andoljšek Miloš,
Malnar Zdravko, Ročak Rudolf, Sibinčič Slo-
bodan in Vesel Mitja, vstopili 3. 7. 1997.

Rg-113828

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03690 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES KEMIJA, druž-
ba za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22, se-
dež: Dunajska cesta 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13575/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5526876
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Karlin Tanja, razrešena 11. 6.
1997; direktor Kolar Feliks, Domžale, De-
pala vas 6, imenovan 12. 6. 1997.

Rg-113830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02404 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa STRAHTRANSPORT, trans-
portna zadruga za prevoz blaga in med-
narodno špedicijo, z.o.o., sedež: Litijska
51, Ljubljana, pod vložno št. 1/24890/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5823862
Sedež: Ljubljana, Litijska 43.

Rg-113831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04298 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS MAGISTRAT, Trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Mestni trg 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04417/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001978
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 20. 10. 1995, vložek 366,410.265
SIT, AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, Al-
lendejeva 5, vstop 19. 6. 1997, vložek
1.465,641.600 SIT, KOMPAS MAGIS-
TRAT, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 4, vstop
19. 6. 1997, vložek 297,498.135 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Mrevlje Nuša, Dobrna 68, imeno-
vana 1. 8. 1997.

Rg-113832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03661 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa HERMES-TEHNA, zunanja in
notranja trgovina, d.o.o., sedež: Kolod-
vorska 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12281/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5487978
Osnovni kapital: 2,454.000 SIT
Ustanovitelji: Hribar Jakob, Ljubljana-Čr-

nuče, Suhadolčanova 52, vložil
623.561,40 SIT, Cerar Dare, Ljubljana, Go-
lo št. 145, vložil 179.019,30 SIT, Uršič
Marjan, Ljubljana, Medenska 83e, vložil
179.019,30 SIT, Ladinik Anton, Domžale,
Petrovčeva 17, vložil 179.019,30 SIT, Ma-
lenšek Matjaž, Ljubljana, Kalingerjeva 15,
vložil 179.019,30 SIT, Rabiega-Žužič Bar-
bara, Ljubljana, Vogelna 4, vložila
358.038,60 SIT, Vogrin Sonja, Ljubljana,
Pokopališka 6, vložila 179.019,30 SIT,
Štrakl Breda, Ljubljana, Štefanova 5, vložila
179.019,30 SIT, Vogrinc Erika, Dol pri
Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 71, vložila
132.761,40 SIT, in Kobal Katarina, Ljublja-

na, Pod vrbami 7, vložila 265.522,80 SIT –
vstopili 5. 4. 1991, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-113833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03912 z dne 8. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29535/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1198360
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STANOVANJSKE STAVBE LJUBLJANA,
Gorazdova 5 in 7

Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-
KOV GORAZDOVA 5 IN 7

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Gorazdova 5 in 7
Ustanovitelji: po seznamu, Ljubljana, Go-

razdova 5 in 7, vstopili 10. 12. 1996, od-
govornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Tomšič Dušan, Ljubljana, Gorazdo-
va 7, ki zastopa družbo kot predsednik
skupnosti, in zastopnik Žbontar Ivan, Ljub-
ljana, Gorazdova 5, vstopila10. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-113835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02342 z dne 8. 8. 1997 pri subjek-
tu vpisa ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN IN-
VALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, pod vložno št. 3/00135/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5156700

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Peter, razrešen 31. 1. 1997;
zastopnica Bešter Helena, Tržič, Deteljica
1, imenovana 27. 3. 1997, zastopa sklad
kot začasna direktorica.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 66020
Dejavnost pokojninskih skladov; 75300 ob-
vezno socialno zavarovanje.

Rg-113836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06783 z dne 7. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29532/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5997160
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STANOVANJ KUMROVŠKA UL. 11 – 15,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Kumrovška ul. 13
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

Ljubljana, Kumrovška ul. 11 - 15, vstopili
10. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Sluga Gabrijela, Ljubljana, Ku-
mrovška ul. 13, ki zastopa skupnost brez
omejitev kot upravnica, in Bajželj Janez,
Ljubljana, Kumrovška ul. 15, ki zastopa
skupnost brez omejitev kot namestnik uprav-
nice, imenovana 10. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-113837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04428 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa PERITEKS, Negovanje teksti-
la, d.o.o., sedež: Blatnica 2, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/18496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5606861
Ustanovitelj: KOMPAS MAGISTRAT, Tr-

govina in gostinstvo, p.o., izstopil 16. 5.
1995, in Pralnica in kemična čistilnica Šiš-
ka, p.o., izstopila 19. 4. 1996; Anderlič Jo-
že, Celovec, Avstrija, Frodlgasse 31, vsto-
pil 17. 5. 1995, vložil 334,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-113838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04066 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa TERMIKA, Podjetje za izolacij-
ski inženiring, p.o., Ljubljana, sedež:
Kamniška 25, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06438/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5357985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Hudina Franc, razrešen 9. 5. 1997;
zastopnica Sladič Marta, Ljubljana, Ulica Želj-
ka Tonija 17a, ki od 9. 5. 1997, zastopa
podjetje brez omejitev kot v.d. direktorica.

Rg-113839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/04090 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONABAVA LJUBLJA-
NA, specializirana trgovina z elektroteh-
ničnimi materiali, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00340/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5003555
Firma: ELEKTRONABAVA, d.d., specia-

lizirana trgovina z elektrotehničnimi ma-
teriali, Slovenska cesta 58, Ljubljana

Skrajšana firma: ELEKTRONABAVA,
d.d., Ljubljana

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1996.

Rg-113840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04190 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 3, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/28387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Osnovni kapital: 1.515,000.000 SIT.

Rg-113841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03998 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa DELO REPROSTUDIO, grafič-
na dejavnost, d.d., Dunajska 5, Ljublja-
na, sedež: Dunajska 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10009/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5438012
Sprememba statuta z dne 3. 7. 1997.

Rg-113842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02332 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa TV 3, Televizijska dejavnost,
d.o.o., sedež: Štula 23, Ljubljana-Šent-
vid, pod vložno št. 1/26193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5895634
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Oblak Leopold, razrešen 2. 4. 1997;
direktor Ogrin Marjan, Tržič, Cankarjeva 1,
imenovan 2. 4. 1997.

Rg-113843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04093 z dne 31. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa KAM-BUS, družba za prevoz
potnikov, turizem in vzdrževanje vozil,
d.d., sedež: Maistrova ulica 18, Kamnik,
pod vložno št. 1/14498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5544378
Sprememba statuta z dne 8. 7. 1997.

Rg-113844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04019 z dne 31. 7. 1997 pri subjek-

tu vpisa HRANILNICA IN POSOJILNICA
KMETIJSKO GOZDARSKE POKRAJINE
KOČEVSKE d.d., sedež: Roška c. 8, Ko-
čevje, pod vložno št. 1/05324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5105781
Člani nadzornega sveta: Kirn Srečko

Oberč Brane in Muhič Martina so izstopili
3. 7. 1997.

Rg-113845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03853 z dne 24. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa CHEMO, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.d., Ljubljana, Maistrova
10, sedež: Maistrova 10, ljubljana, pod
vložno št. 1/02363/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002052
Člani nadzornega sveta: Koštial Saša,

izstopil 30. 6. 1997; Cicmil-Trtnik Dragana,
vstopila 30. 6. 1997.

Sprememba statuta z dne 30. 6. 1997.

Rg-113915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05201 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ERICSSON, trgovanje s tele-
komunikacijskimi sistemi in proizvodi,
d.o.o., sedež: Dunajska 56, Ljubljana,
pod vložno št. 1/27618/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5932203
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Velkavrh Jernej, razrešen 15. 8.
1997; direktor Jeborn Hans Gunnar, Taby,
Sweden, Eskadervag. 16, ki sklepa posle
nabave proizvodov in materiala za prodajo
do višine tolarske protivrednosti 1,000.000
SEK (švedskih kron), sklepa posle nakupa
osnovnih sredstev do zneska tolarske proti-
vrednosti 100.000 SEK (švedskih kron),
odobrava stroške do višine tolarske proti-
vrednosti 100.000 (švedskih kron), sklepa
posle prodaje do višine tolarske protivred-
nosti 5,000.000 SEK (švedskih kron), po-
sle nad temi zneski pa le s predhodnim
pisnim soglasjem ustanovitelja ali njegove-
ga pooblaščenega predstavnika, ter proku-
rist Vekavrh Jernej, Ljubljana, Bolgarska uli-
ca 8, imenovana 16. 8. 1997.

Rg-113916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05547 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOCOLOR, podjetje za av-
toličarstvo, avtomehaniko, trgovino in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Drenov
grič 62, Vrhnika, pod vložno
št. 1/14786/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658535
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Matjaž, Vrhnika, Dre-

nov Grič 62, vstop 8. 1. 1992, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-113918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05438 z dne 15. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29795/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215906
Firma: PAPA, Podjetje za trgovino, go-

stinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PAPA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 54a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Srečko, Ljubljana,

Prušnikova ul. 29, Kovačič Andreja, Ljublja-
na, Vojkova 77, Zanoškar Diana, Ljubljana,
Celovška c. 480a, in Zanoškar Matjaž, Ljub-
ljana, Celovška c. 480 a, vstopili 17. 9.
1997, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Zanoškar Matjaž in Kovačič Sreč-
ko, ki zastopata družbo brez omejitev, ter
prokuristki Kovačič Andreja in Zanoškar Dia-
na, imenovani 17. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
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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; 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 hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-113920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05429 z dne 15. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29784/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215868
Firma: ENIGMA BAGARIČ IN OSTALI,

druge poslovne dejavnosti, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Ustanovitelja: Bagarič Stjepan, Ljublja-

na, Jamova 62, in Besednjak Vojko, Ljublja-
na, Rodičeva 27, vstopila 9. 9. 1997, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bagarič Stjepan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenik Besednjak Voj-
ko, ki zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja, imenovana 9. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997:
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; 51310 Tr-
govina 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 ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo 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; 51340 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; 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; 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športni opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-113921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05433 z dne 14. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29783/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215876
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Firma: TERRA PRO, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, zastopanje in
posredovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 047
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prošič Željko, Ljubljana, Ul.

Bratov Učakar 70, vstop 24. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prošič Željko, imenovan 24. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih 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 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-113922

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05427 z dne 9. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215850
Firma: LINDNER, družba za inženiring

in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LINDNER, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika; družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LINDNER G.M.B.H., Baden

pri Dunaju, Auf der haide 1, vstop 23. 9.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mihelič Leopold, Mirna peč, Češen-
ce 16, ki zastopa družbo v pravnem prome-
tu samo skupaj s prokuristom ali z drugim
poslovodjo, in prokurist Loibl Erich Ewald,

Baden, Auf der Haide 1, imenovana 23. 9.
1997.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-113924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04894 z dne 27. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa P. U. Z., podjetje za urejanje zem-
ljišč, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenčeva
95, Ljubljana, pod vložno št. 1/05201/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5340764
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 97.

Rg-113926

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04364 z dne 27. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SOCIETE INTERNATIONALE
DE TELECOMMUNICATIONS AERONAU-
TIQUES Scrl, Avenue Henri Matisse 14,
1140 Bruxelles, Belgija (S.I.T.A.), Po-
družnica Ljubljana, Kotnikova 5, sedež:
Kotnikova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/28875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5885663
Firma: SITA, Mednarodna družba za

aeronavtične telekomunikacije, Avenue
Henri Matisse 14, Bruselj, Belgija, Po-
družnica za Slovenijo, Kotnikova 5, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SITA, Podružnica za
Slovenijo, Ljubljana.

Rg-113928

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01673 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MORIS, zastopanje, trgovanje,
proizvajanje, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Ob zelenici 13, sedež: Ob zelenici 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14672/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5552311
Firma: MORIS, zastopanje, trgovanje,

proizvajanje, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 4

Sedež. Ljubljana, Pražakova 4.

Rg-113929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05842 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa BELING, consulting, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 56, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 2528/97 zaradi ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 1194216
Ustanovitelj: Kocjan Franc, izstop 16. 4.

1997; KOCJAN-GRADNJA, društvo s ogra-
ničenom odgovornošču za građenje, Za-
greb-Trešnjevka, Horvačanska cesta 144,
vstop 16. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-113932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05640 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MODUL CENTER, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Žorgova 63, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13693/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5525535
Ustanovitelji: Seliškar Jernej, Ljubljana,

Žorgova 63, vložil 411.549 SIT, Vidan Bran-
ko, Kranj, Šiškovo naselje 20, vložil
411.550 SIT, in Vidmar Marko, Medvode,
Žlebe 47, vložil 411.550 SIT, ki so vstopili
27. 11. 1991, ter Krmec Bojan, Ljubljana,
Polanškova ul. 1, vložil 411.550 SIT, ki je
vstopil 20. 9. 1997 – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Krmec Bojan, imenovan 20. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 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; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
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stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje, 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 10. 1997.

Rg-113934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05385 z dne 15. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa PLIVA LJUBLJANA, d.o.o., far-
macevtski, kemijski, prehrambeni in
kozmetični proizvodi, Ljubljana, sedež:
Dunajska cesta 51, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17726/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5594090
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Teški Boris, razrešen 31. 8. 1997;
direktorica Zagorec Lilijana, Zagreb, Kneži-
ja 9, imenovana 1. 9. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-113935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02528 z dne 15. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29793/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194216
Firma: BELING, consulting, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Franc, Ljubljana-Po-

lje, Gabrov trg 27, vstop 16. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjan Franc, imenovan 16. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-113966

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03319 z dne 26. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa SORG, podjetje za upravljanje
in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pražakova 12, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnilni sklep
Srg 6857/96 - zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5997283
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zemljak Anton, Ljubljana, Pražakova
12, imenovan 16. 12. 1996, kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-113967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03330 z dne 25. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196545
Firma: 5ELIN, družba za informacijski

in računalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: 5ELIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preserje, Kamnik pod Kri-

mom 99
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petelin Marko, Preserje,

Kamnik pod Krimom 99, vstop 24. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petelin Marko, imenovan 24. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge 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; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5143 trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 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, 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; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
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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.

Rg-113968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03350 z dne 22. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29571/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196570
Firma: UNIFOOD, trgovina in storitve,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Premerl Anton, Ljubljana,

Kajuhova ulica 28, Krušič Tone, Bled, Raz-
gledna cesta 16, Vuković Dragiša, Beograd,
III. Bulevar 12, in Vuković Goran, Novi Beo-
grad, III. Bulevar 112, vstopili 29. 5. 1997,
vložili po 375.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Premerl Anton, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Krušič Tone, ki
kot poslovni pooblaščenec zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 29. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-113969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03456 z dne 18. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa AT & T GLOBAL, Infor-
mation Solutions Central and Eastern
Europe GMBH, Ulmer Strasse 160,
86156 Augsburg, Germany, Predstav-
ništvo Ljubljana, sedež: Dunajska c. 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26571/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter firme ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5898811
Firma: NCR, Central and Eastern Eu-

rope GmbH – predstavništvo Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Staničeva ulica 5
Ustanovitelj: NCR CENTRAL AND

EASTERN EUROPE GMBH, Augsburg, Ul-
mer Strasse 160, vstop 1. 2. 1995, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Rg-113970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03831 z dne 26. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALU KÖNIG STAHL, trgovska
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Brnčičeva 5, Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/24232/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in po-
pravo firme s temile podatki:

Matična št.: 5782350
Firma: ALU KONIG STAHL, trgovska

družba z omejeno odgovornostjo
Skrajšana firma: ALU KONIG STAHL,

d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Miklavc Janez, Ljubljana,
Ulica Pohorskega bataljona 87, imenovan
6. 5. 1997, ima pooblastilo, da zastopa
skupno oziroma s članom poslovodnega or-
gana.

Rg-113971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03847 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29584/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198319
Firma: PROMODOM, d.o.o., proizvod-

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

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 40
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelji: Vister Gregor, Ljubljana,

Šarhova ulica 4, Oblak Franc, Horjul, Šent-
jošt nad Horjulom 42, in Grampovčan Ta-
dej, Vrhnika, Pavkarjeva pot 10, vstopili
23. 6. 1997, vložili po 505.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grampovčan Tadej, imenovan 23. 6.
1997, zastopa in predstavlja družbo z na-
slednjimi omejitvami, ko potrebuje soglasje
skupščine družbenikov: za nakup, prodajo

in zastavo nepremičnin, katerih vrednost
presega tolarsko protivrednost za 10.000
(desettisoč) DEM; za trajna kapitalska vla-
ganja, katerih vrednost presega tolarsko
protivrednost za 10.000 (desettisoč) DEM;
najemanje in dajanje kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost za
30.000 (tridesettisoč) DEM; za trajno pove-
zovanje družbe z drugimi družbami; za skle-
panje pogodb, katerih vrednost presega to-
larsko protivrednost za 30.000 (tridesetti-
soč) DEM.

Dejavnost, vpisana 27. 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.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-113972

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03920 z dne 25. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29575/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198394
Firma: 2P KOZMETIKA, trgovinsko

podjetje, svetovanje, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: 2P KOZMETIKA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Riharjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kraljič Fabijan, Trst, S. Dor-

ligo d.Valle, Prebenico 85, vstop 30. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Kraljič Fabijan in direktorica Smilagič
Jasmina, Ljubljana, Riharjeva 8, ki kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev, ime-
novana 30. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.

Rg-113973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03950 z dne 19. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRECO INTERNATIONAL,
d.o.o., svetovanje na področju rizikov in
zavarovanja, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Vurnikova ul. 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19480/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in po-
pravo firme s temile podatki:

Matična št.: 5633176
Firma: GRECO INTERNATIONAL,

d.o.o., svetovanje na področju rizikov in
zavarovanja, Ljubljana

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škofič Peter, razrešen 2. 6. 1997;
generalni direktor Šelehar Aleš, Ljubljana,
Kurirska ulica 11, imenovan 2. 6. 1997.

Rg-113974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04554 z dne 28. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DOMLES, Trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Zasavska 95, Ljubljana, sedež:
Zasavska 95, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, naslova ustanoviteljice
in zastopnice, dejavnosti in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5498236
Firma: DOMLES, Trgovina na debelo

in drobno z neživilskimi proizvodi, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMLES, d.o.o.
Sedež: Domžale, Savska 47a
Ustanoviteljica: Domjanić Katarina, Dom-

žale, Bišče 17, vstop 19. 1. 1991, vložek
2,443.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Domjanić Katarina, imenovana
19. 4. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 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; 5030 Trgovina na debelo
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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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d. n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-

lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 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; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 8. 1997.

Rg-114025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05069 z dne 29. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29824/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213997
Firma: MERKABA, poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: Dol pri Ljubljani, Zaboršt pri

Dolu 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vuga Robert in Vuga Vida,

oba iz Dola pri Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 38,
vstopila 7. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vuga Vida, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Vuga Robert, imeno-
vana 7. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovaj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
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ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-114026

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05772 z dne 28. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa OMAHEN-TRANSPORT, pod-
jetje za prevoz, trgovino in predelavo,
d.o.o., Pustov mlin 19, p. Šmartno pri
Litiji, Litija, sedež: Pustov mlin 19, Šmart-
no pri Litiji, pod vložno št. 1/10662/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5454484
Firma: OMAHEN-TRANSPORT, podjet-

je za prevoz, trgovino in predelavo,
d.o.o., Gradiške Laze 19, p. Šmartno pri
Litiji, Litija

Skrajšana firma: MAHEN-TRANSPORT,
d.o.o., Gradiške Laze 19, Litija

Sedež: Šmartno pri Litiji, Gradiške La-
ze 19

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem.

Rg-114028

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05657 z dne 28. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29820/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216325
Firma: MERCURY, VIDMAR IN OSTA-

LI, marketing in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MERCURY, VIDMAR IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zarnikova 6
Ustanovitelja: Vidmar Branislav in Vidmar

Andrejka Marija, oba iz Ljubljane, Zarnikova
6, vtopila 8. 10. 1997, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-
mar Branislav, imenovan 8. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1997: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-114029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05474 z dne 27. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa STEN, trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152/Hala D, sedež: Šmartinska 152/Ha-
la D, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10847/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5459320
Firma: STEN, trgovsko proizvodno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: STEN, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Zaloška c. 165
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-

šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega sadja in slaščic; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogenizranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
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in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 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; 2310 Pro-
izvodnja koksa; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 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; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651

Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav,razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,

generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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
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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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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.; 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);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi

nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem;: 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo 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; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 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; 92512 Dejavnost arhivov; 9261
Obratovanje šprtnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
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nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-114030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05788 z dne 27. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ECLIPTA, družba za trgovino
in poslovne storitve, d.o.o., ljubljana, Ce-
lovška 60, sedež: Celovška 50, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5447844
Firma: ECLIPTA, družba za trgovino

in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šišenska 64
Ustanovitelja: Plemenitaš Branko, Ljublja-

na, Šišenska 64, vstopil 28. 11. 1990, in
Trilar Plemenitaš Vasiljka, Ljubljana, Tržaška
49, vstopila 21. 10. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Trilar Plemenitaš Vasiljka, imeno-
vana 21. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-114032

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05841 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MIKONA, Podjetje za gradbe-
ništvo in investicije, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova ulica 6, sedež: Slomškova uli-
ca 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17114/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 5014/97 –
popravek naslova s temile podatki:

Matična št.: 5292140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Iskra Zdenko, Ljubljana, Zelena pot
26, imenovan 1. 9. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-114034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05655 z dne 22. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216317
Firma: MAXMINA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Malejeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Veselinović Vladan, Ljublja-

na, Zvezda 2, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veselinović Vladan, imenovan 8. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-

kov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev. d.n.

Rg-114036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05636 z dne 21. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29800/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216210
Firma: MESAMI, trgovina in storitve,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Grajzerjeva ulica 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Topalović Ferid, Ljubljana,

Grajzerjeva ulica 28, vstop 9. 10. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Topalović Ferid, imenovan 9. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-

množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 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); 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost 74.60 – samo varovanje.

Rg-114037

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05603 z dne 21. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29802/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216180
Firma: S.M.T., Poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: S.M.T., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomšič Marjeta, Ljublja-

na, Kotnikova 20, vstop 3. 10. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomšič Marjeta, imenovana 3. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997: 7230
Obdelava podatkov; 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; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-114038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05765 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELDEGO, podjetje za trgovi-
no, storitve in posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Malči Beličeve 27, Ljublja-

na, pod vložno št. 1/19766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673135
Sedež: Ljubljana, Ramovševa 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Arifović Švajip, Ljubljana, Ramovše-
va 8, imenovan 14. 10. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 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; 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;
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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
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in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme

v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje;  74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1997.

Rg-114039

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05400 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EQUITAS, investicijsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Tržaška 132, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5903211
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 26.

Rg-114041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05571 z dne 14. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa NIPPARTS, Družba za trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Trg MDB 14,
Ljubljana, sedež: Trg MDB 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817145
Firma: TRI-M, d.o.o., družba za trgovi-

no in zastopanje, Ljubljana
Skrajšana firma: TRI-M, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Rudiger Leon van Gael,

Gaspari Marta, Gaspari Drago, Buggenhout
Kristien Suzanne Marcel in EFFICACE N.V.,
izstopili 2. 10. 1997; Ficko Anton, Kočev-
je, Spodnji log 8, vstopil 2. 10. 1997, vložil
1,505.382 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gaspari Drago, razrešen 2. 10.
1997; direktor Ficko Anton, imenovan
2. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 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 go-
spodinjskimi, 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;
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; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 10. 1997.

Rg-114042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05026 z dne 14. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa JAJO, podjetje za trgovino,
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gostinstvo, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 7, sedež:
Gregorčičeva 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09439/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428556
Ustanovitelj: Prohinar Branka, izstop

8. 8. 1997; Prohinar Anže, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 7, vstop 8. 8. 1997, vložek
754.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prohinar Branka, razrešena 1. 7.
1997; direktor Prohinar Anže, imenovan
1. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-114046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03579 z dne 9. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTER GAMA TRADING, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenčeva
24, Ljubljana, pod vložno št. 1/27837/00
vpisala v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5941016
Sedež: Ljubljana, Dunajska 7.

Rg-114049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 94/19927 z dne 21. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa FOTO 14, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bra-
tov Učakar 70, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15344/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555353
Firma: HERA COM, družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HERA COM, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Spaič Metka, Ljubljana,

Ul. bratov Učakar 70, vstopila
12. 12. 1991, vložila 1,508.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kralj Ingrid, Uje-
vič Dražen, Vojevec Zvonka in Brozovič Ni-
kola, izstopili 31. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Spaič Metka, imenovana
12. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov.

Rg-114051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04860 z dne 29. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa KIMEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trstenjakova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10960/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, za-
stopnika in družbene pogodbe ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5461421
Ustanovitelj: Kumerdej Mojca, Kumerdej

Jože in Kumerdej Ivana, izstopili 2. 9. 1996;
Kumerdej Andrej, Ljubljana, Trstenjakova
14, vstopil 9. 1. 1991, vložil 1,520.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kumerdej Jože, razrešen 2. 9. 1996;
direktor Kumerdej Andrej, imenovan 2. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 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; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
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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 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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 zakključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 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; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in 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; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 9. 1996.

Rg-114052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04877 z dne 15. 7. 1997 pri subjek-

tu vpisa GOBARSTVO DOLINŠEK, Go-
barstvo, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Stahovica, Kališe 12a, sedež: Kališe 12a,
Stahovica, pod vložno št. 1/26644/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe ter pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5864356
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Dolinšek Mirko, Stahovica, Kališe 12,
imenovan 20. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 01220
reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15330 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 33100 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 33400 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 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; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi 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;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in grabenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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;
52740 Druga popravila, d.n.; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
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ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 9. 1996.

Rg-114053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04897 z dne 29. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROTOM, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Kamnik, sedež: Toma Brejca
11a, Kamnik, pod vložno št. 1/21504/00
vposalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja, deleža, zastopnika in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5731780
Ustanovitelj: Tomšič Peter, Kamnik, To-

ma Brejca 11a, vstop 25. 1. 1993, vložek
1,555.072,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Nemec Ivan, izstop 2. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Tomšič Martina, Ljubljana, Aljaževa
ulica 22, imenovana 20. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1997: 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 9. 1996.

Rg-114054

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00784 z dne 29. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIASSCO, trgovina in storitve,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19745/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5653738
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Lavrič Dimitrij, razrešen 5. 2. 1997;
prokurist Friškovič Žarko, Ljubljana-Črnuče,
Suhadolčanova 21, imenovan 5. 2. 1997.

Rg-114055

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00864 z dne 16. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa B DUR, d.o.o., Podjetje za pro-
dukcijo in oddajanje radijskega progra-
ma, Ljubljana, Žerjalova 8, sedež: Žer-

jalova 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14937/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, zastopnika, pooblastil za
zastopanje in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5619386
Firma: RADIODUR, produkcija in od-

dajanje radijskega programa, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIODUR, d.o.o.
Ustanovitelj: AS-DUR, d.o.o., Ljubljana,

in BB 1991, d.o.o., Ljubljana, izstopila 23. 1.
1997; Uršič Dušan, Ljubljana, Žerjalova 8,
vstopil 23. 1. 1997, vložek 1,714.100 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kunstelj Marko, razrešen 23. 1.
1997; direktor Uršič Marjan, ki od 23. 1.
1997 zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 1. 1997.

Rg-114057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01249 z dne 25. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125265
Firma: G & G ŠPORTING, podjeje za

gostinstvo, turizem, šport, projektiranje,
trgovino, trgovsko posredovanje in po-
slovne storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: G & G ŠPORTING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorišek Janez in Gorišek

Sebastjan, oba iz Ljubljane, Mrharjeva 15,
vstopila 14. 2. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gorišek Janez, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Gorišek Sebast-
jan, ki kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev, imenovana 14. 2. 1997.

4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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, specilizirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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-
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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; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnost,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč: 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pri šifri G/51.18 so izvzeti farmacevtski
izdelki.

Rg-114058

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01251 z dne 22. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa AC KONDOR, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Ljubljana, Letališka 9a,
sedež: Letališka 9a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26893/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5402239
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Resnik Hedvika, razrešena 21. 2.
1997; direktor Meglič Dušan, Križe, Vrtna
ulica 26, imenovan 21. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-114059

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01274 z dne 28. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125346
Firma: MISINI IN DRUŽBENIK, pro-

izvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: MISINI IN DRUŽ-
BENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Novosadska ulica 6
Ustanovitelja: Misini Sadik, Tetovo, Je-

lovljane, in Bizjak Misini Zdenka, Ljubljana,
Novosadska ulica 6, vstopila 26. 2. 1997,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Misini Sadik, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Bizjak Misini Zden-
ka, imenovana 26. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-114060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01370 z dne 24. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa NO-GO, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Grabloviče-
va 30, sedež: Grablovičeva 30, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5749697
Firma: NOGO, trgovina in inženiring,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOGO, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Zaloška 163
Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi

stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1997.

Rg-114061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01762 z dne 15. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa IGRAD, družba za inženiring
in gradbeništvo, d.d., Ljubljana, Cesta
na Brdo 109, sedež: Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16648/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5608066
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Radulović Vesna, razrešena
12. 4. 1993; direktor Križman Srečko, Gro-
suplje, Kajuhov dvor 1, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-114064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02027 z dne 25. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa NOGO, trgovina in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška 163,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22811/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5749697
Osnovni kapital: 14,167.233,90 SIT
Ustanovitelja: Čović Antun, Notranje Go-

rice, Za trgovino 1, in Demšar Irena, Ljublja-
na, Novo Polje, C. V št. 6, vstopila
25. 3. 1993, vložila po 7,083.616,95 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1997.

Rg-114065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/02030 z dne 3. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29439/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192396
Firma: D-NET, družba za podatkovne

komunikacije in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: D-NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Klemenčičeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Metelko Damir, Ljubljana,

Klemenčičeva ulica 1, vstop 28. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Metelko Damir, imenovan 28. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n..

Rg-114066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02118 z dne 14. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa 14, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrhovci c.
XVII/2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16370/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5592321
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem;5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-

bačnimi 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
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 go-
spodinjskimi, 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
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ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 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); 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatko; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi 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; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska 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; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti. d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1997.

Rg-114067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02149 z dne 2. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa SIMBIK TRADE, podjetje za raz-
voj, inženiring, proizvodnjo, trgovino in

finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Slovenska 54, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08204/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5407168
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 7.

Rg-114068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02354 z dne 11. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa ANN TRADE, Proizvodno - tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pug-
ljeva 14, sedež: Pugljeva 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719011
Firma: ANN TRADE, proizvodno – tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ANN TRADE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Litijska 67
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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;
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; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 4. 1997.

Rg-114069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02428 z dne 10. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa AUTRONIC, podjetje za izde-
lavo računalniške strojne in programske
opreme, d.o.o., sedež: Kardeljeva 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02315/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5291313
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 7122

Dajanje vodnih plovil v najem.
Sprememba družbene pogodbe z dne

15. 4. 1997.

Rg-114072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02762 z dne 29. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa NEA-COMMERCE, Podjetje za
trgovino in razvoj, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Glonarjeva 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04935/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5330459
Ustanovitelji: Černigoj Dušan in Pišljar

Marjan, izstopila 17. 12. 1996; M.T.V.,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Glonarjeva 8, in LES, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Rovte, Rovtarske
Žibrše 35, vstopila 17. 12. 1996, vložila po
4,263.100 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-114073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02850 z dne 17. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa BAUHAUS NEPREMIČNINE IN
FINANCIRANJE, d.o.o., sedež: Pražako-
va 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/04868
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5331510
Sedež: Ljubljana, Bratislavska 9
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Zupan Mitja, razrešen 7. 7. 1997;
direktor Kobentar Zvonko, Kranj, Šempe-
terska 44, imenovan 7. 7. 1997, ki zastopa
družbo skupaj in v soglasju s prokuristom,
in Burger Andreas, Asten, Lindenstrasse 6,
razrešen 7. 7. 1997 kot direktor in imeno-
van za prokurista.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 7. 1997.

Rg-114074

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02886 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29421/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197002
Firma: UNI-PACK, družba za proizvod-

njo in prodajo embalaže, d.o.o., Gra-
dišče 1, Vrhnika

Skrajšana firma: UNI-PACK, d.o.o., Vrh-
nika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Gradišče 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Juvan Marko, Komenda,

Moste 98, vstop 7. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juvan Marko, imenovan 7. 5. 1997,
zastopa družbo brez vseh omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in karo-
na ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdih odpadkov; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav.

Rg-114076

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02900 z dne 10. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa LIČER SOLUTIONS, Računal-
niška sistemska integracija, d.o.o., Ljub-
ljana, Brilejeva 3, sedež: Brilejeva 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20711/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, firme, ustanoviteljev, dele-
žev, dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5697964
Firma: LIČER SOLUTIONS, Računal-

niška sistemska integracija, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Andreja Bitenca 68
Ustanovitelj: Sirk Matej, izstop 8. 5.

1997; Ličer Dušan, Ljubljana, Brilejeva 3,
vstop 22. 12. 1992, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Sirk Mateju, ki je bil razrešen
8. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 5. 1997.

Rg-114078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02928 z dne 3. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29435/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1195999
Firma: CENTEON PHARMA GMBH, po-

družnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: CENTEON PHARMA

GMBH, Dunaj, Altmannsdorferstr. 104, vs-
top 22. 4. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djorem Ljubo, Ljubljana, Ulica Bratov
Učakar 72, imenovan 22. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-114079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03046 z dne 14. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa JUNGHEINRICH, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Milana Majcna
29a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191527
Sedež: Trzin, Špruha 20, IOC Trzin
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

omejeno odgovornostjo z dne 24. 4. 1997.

Rg-114080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03086 z dne 25. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29516/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197096
Firma: SUNNY ART, JAMNIK & CO. Ra-

čunalništvo, založništvo in trgovina,
d.n.o.

Skrajšana firma: SUNNY ART, JAMNIK
& CO:, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Litija, Grbinska 10
Ustanovitelja: Jamnik Bojan in Pop Gli-

gorov Fedor, oba iz Litije, Grbinska 10, vsto-
pila 21. 5. 1997, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jamnik Bojan in družbenik Pop Gli-
gorov Fedor, imenovana 21. 5. 1997, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
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nalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških 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.

Rg-114083

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03324 z dne 2. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa VERENA, import-export, d.o.o.,
sedež: Kettejeva 5a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26352/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5902991
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

Bytchkov Andrei, Moskva, Nizhegorodskaja
str. 3-8, razrešen kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo neomeje-
no, in direktor Rožman Bojan, Velenje, Tom-
šičeva 4, imenovan 29. 5. 1997, ki zastopa
družbo neomejeno.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1997.

Rg-114084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03347 z dne 2. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa PROSYSTEM PRINT, trgovina, za-
stopanje, proizvodnja in servis, d.o.o.,
sedež: Opekarska 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05426/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5340608
Ustanovitelja: Novak Alojz, Stuhr Adolf in

RICHTER PRODUKTIONSSYSTEME FUR
DRUCK - UND, Dunaj, Antonig 44-46, iz-
stopili 3. 6. 1997; Novak Primož in Novak
Tanja, oba iz Notranjih Goric, Vnanje Gori-
ce, Požarnice 31, vstopila 3. 6. 199, vloži-
la po 1,250.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Richter Ernest in Stuhr Adolf, raz-
rešena 3. 6. 1997; Novak Alojz, Notranje
Gorice, Požarnice 31, razrešen 3. 6. 1997
kot direktor in imenovan za prokurista, in
direktor Novak Štefko, Ljubljana, Ulica Bra-
tov Učakar 116, imenovan 3. 6. 1997, ki
zastopa družbo neomejeno.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1997.

Rg-114085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03349 z dne 11. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa MEDICOPHARMACIA, Medicinsko
farmacevtsko podjetje, d.o.o., sedež: Ma-
li trg 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08951/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, družbene po-
godbe in priimka prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5425166
Sedež: Ljubljana, Topniška 4-4a
Osnovni kapital: 83,455.350,75 SIT
Ustanoviteljica: Cesar-Popovič Nives,

Ljubljana, Bohinjčeva 10, vstop
30. 12. 1989, vložek 83,455.350,75 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Popovič Janko, prof. dr. med., Ljub-
ljana, Bohinčeva 10, imenovan 24. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami;
92511 Dejavnost knjižnic; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 5. 1997.

Rg-114086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03360 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29423/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197665
Firma: DETELCA OSOLNIK IN DRUGI,

podjetje za gostinstvo, trgovino in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: DETELCA OSOLNIK IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Moravče, Selce pri Moravčah 2
Ustanovitelja: Osolnik Janez in Osolnik

Mateja, oba iz Moravč, Selce pri Moravčah
2, vstopila 6. 6. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Osolnik Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Osolnik Mateja, ki
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva;2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5261 Trgovina na drobno

po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pediketskih salonov.

Rg-114092

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03837 z dne 29. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198262
Firma: ALEBART OGRIN & CO, pro-

izvodnja in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ALEBART OGRIN &

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

odgovornostjo
Sedež. Dobrova pri Ljubljani, Šujica 57
Ustanovitelja: Ogrin Bernardka, Dobro-

va pri Ljubljani, Šujica 57, vložila 20.000
SIT, in Ogrin Aleš, Vrhnika, Velika Ligojna
23, vložil 5.000 SIT, vstopila 23. 6. 1997,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ogrin Bernardka, imenovana 23. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-114093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03854 z dne 24. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29517/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198327
Firma: EDUCELL, podjetje za celično

biologijo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EDUCELL, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 136,125.000 SIT
Ustanovitelji: HORIZONTE, družba za

razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Štefanova
15, vložil 12,505.000 SIT, HORIZONTE
ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY
B.V., Ed Heiloo, De Biender 5, vložil
122,490.000 SIT, in Knežević Miomir, dr.,
Ljubljana, Jamova cesta 53, vložil
1,130.000 SIT – vstopili 30. 6. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knežević Miomir, dr., imenovan
30. 6. 1997, družbo zastopa kot poslovod-
ja neomejeno, razen pri sklepanju nasled-
njih pogodb oziroma poslov: sprejem letne-
ga načrta, zlasti načrtovanje proračuna za
vsakokratno naslednje leto; ustanovitev in
prenehanje družb ali podjetij, pridobivanje
in odtujitev udeležb pri drugih podjetjih,
sklenitev, sprememba in prenehanje druž-
benih pogodb; ustanovitev, pridobitev, za-
prtje in odtujitev obratov, delov obratov ali
poslovalnic; pridobivanje, odtujitev ali obre-
menitev zemljišč in pravic, ki so enake zem-
ljiškim; investicije, ki (v posameznem prime-
ru ali skupno) po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla presegajo
vrednost 100.000 ATS (stotisoč avstrijskih
šilingov), ter investicije, ki (v posameznem
primeru ali skupno) presegajo proračun za
več kot 10 (deset)%; naročilo razvojnih pro-
jektov z lastnim financiranjem v obsegu, ki
(v posameznem primeru ali skupno) prese-
ga 2(dva)% letnega prometa po proračunu,
vendar najmanj v višini protivrednosti
250.000 ATS (dvestopetdesettisoč avstrij-
skih šilingov); storitve zavarovanja, dajanje
poroštev in garancij ter sklepanje meničnih
obveznosti, ki (v posameznem primeru ali
skupno) presegajo protivrednost 250.000
ATS (dvestopetdesettisoč avstrijskih šilin-
gov), izjema je običajna garancija za izdelke
družbe; sklenitev pogodb, v katerih obvez-
nost jamstva (majhna malomarnost) prese-
ga protivrednost 250.000 ATS (dvestopet-
desettisoč avstrijskih šilingov) letno; skleni-
tev pogodb, ki družbo zavezujejo dalj kot
pet let, z izjemo dogovorov o čuvanju tajno-
sti, običajnih v panogi; sklenitev pogodb z
nadpovprečno visokimi tveganji; sklenitev
pogodb, ki vključujejo licenciranje patentov
družbe ali njen know-how; najemanje kredi-
tov, višjih (v posameznem primeru ali skup-
no) od 7 (sedem)% letnega prometa po pro-
računu; zaposlitev in odpoved delovnega
razmerja za sodelavce, katerih plača prese-
ga protivrednost 250.000 ATS (dvestopet-
desettisoč avstrijskih šilingov) letno; podeli-
tev odobritve za pokojnino ali upokojitev;
sklenitev pogodb, ki niso v zvezi z doslej
običajnim poslovanjem; izvajanje pravic
družbenikov v sestrskih družbah in nadzor-
nih svetih sestrskih družb, analogno zahtev-
kom za soglasje, definiranim v tej družbeni
pogodbi; odobritev kreditov nepovezanim
podjetjem ali tretjim osebam.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in

tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-114096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03965 z dne 15. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29462/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197819
Firma: UNI&FORMA, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: UNI&FORMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trzin, Motnica 7, IOC Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zavrl Milena, Ljubljana,

Opekarska c. 41, vložila 770.000 SIT, in
Hočevar Franc, Ljubljana, Ulica Dušana
Kraigherja 7, vložil 730.000 SIT – vstopila
30. 6. 1997, odgovornost: ne  odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zavrl Milena, imenovana 11. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo.

Rg-114098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04076 z dne 16. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa INVESTING, zasebno podjetje
za investicijsko svetovanje in organiza-
cijske storitve, d.o.o., sedež: Slovenska
cesta 54, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03950/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5352509
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130.

Rg-114099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04133 z dne 15. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa VERTIGO, podjetje za svetovanje
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sta-
nežiče 40e, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnilni sklep pri Srg
19481/94 - vpis dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672309
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 741

Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; razi-

skovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami.

Rg-114100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04421 z dne 28. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa GOZDARSTVO GRČA, gozdna
proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.,
sedež: Rožna ulica 39, Kočevje, pod vlož-
no št. 1/00293/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep Srg 6513/96
– izbris TOZD-ov s temile podatki:

Matična št.: 5129591
S sklepom Srg 4421/97 z dne 28. 7.

1997 se vpiše, da so TOZD-i po pogodbi o
razdružitvi sredstev in obveznosti do virov
sredstev Gozdnega gospodarstva Kočevje,
n.sol.o., z dne 6. 11. 1995 postali njegovi
organizacijski deli.

Rg-114103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03247 z dne 10. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa GLOBE, podjetje za medna-
rodno trgovino, trženje in inženiring,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Prijateljeva 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07626/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5396212
Sedež: Ljubljana, Žaucerjeva 15
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
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, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
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belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 10. 1997.

Rg-114104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03255 z dne 16. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa FESTA D.N.O., DROBNIČ
BOŠTJAN IN DRUŽBENIKI, Trgovinsko,
gostinsko in storitveno podjetje, Ljublja-
na, sedež: Cvetlična pot 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22752/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5775698
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov;1583 Proizvodnja
testenin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 2470 Proizvodnja umetnih
vlaken; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi 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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1997.
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Rg-114106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03270 z dne 1. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa BLIP MARKT, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venčeva 97, sedež: Slovenčeva 97, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24151/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5834309
Firma: BLIP MARKT, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Maroltova 14,
Osnovni kapital: 6,666.000 SIT
Ustanovitelj: Tomšič Marjan, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstop 30. 6. 1993, vložek
6,666.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 6. 1997.

Rg-114109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03300 z dne 10. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRESILVER, d.o.o., Podpeška
202, Notranje Gorice, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, storitve, marketing, gradbe-
ni inženiring, zunanja trgovina in zasto-
panje..., sedež. Podpeška 202, Notranje
Gorice, pod vložno št. 1/21146/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev in družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5715849
Ustanovitelja: Klemenčič Blanka, Notra-

nje Gorice, Podpeška 202, vstop
10. 12. 1993, vložek 1,350.000 SIT, Kle-
menčič Gregor, Notranje Gorice, Podpeška
c. 202, Vnanje Gorice, vstop 25. 3. 1997,
vložek 150.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 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; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
25. 3. 1997.

Rg-114112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04249 z dne 3. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa HUKANOVIĆ & HADŽIĆ, trgo-
vina, marketing, storitve, d.n.o., sedež:
Koroška 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22942/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
naslova družbenice in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5784816
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanoviteljica: Hadžić Alvira, Pištanica,

BiH, Pištanica b.b., vstop 7. 1. 1997, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hadžić Alvira, imenovana 7. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 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; 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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 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; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 obratovanje športnih objektov; 92623
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Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 7. 1997.

Rg-114113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04277 z dne 10. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29776/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198980
Firma: SIMPLE, storitve, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: SIMPLE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Frankopanska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vodopivec Simona, Ra-

dovljica, Langusova 22, vstop 15. 7. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vodopivec Simona, imenovana
15. 7. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-114115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04553 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa TUTO, d.o.o. – podjetje za proizvod-
njo, trgovino neživilskih in živilskih pro-
izvodov, marketing, storitve, gostinstvo, tu-
rizem, zunanjo trgovino, zastopanje ..., se-
dež: Pot k Skakalnici 9, Šentvid pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/07665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala in
deleža ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5387388
Firma: TUTO, proizvodnja, trgovina,

marketing, inženiring, export-import,
d.o.o.

Skrajšana firma: TUTO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šturm Janez, Ljubljana Šen-

tvid, Pot k Skakalnici 9, vstop 23. 7. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15610 Mli-
narstvo; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15860 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15960
Proizvodnja piva; 17220 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 17240 Tkanje preje tipa
svile; 19300 Proizvodnja obutve; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini 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; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
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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
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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842 ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-114117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04742 z dne 8. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EBV, Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Škofljica, Šeparjeva pot
15, sedež: Šeparjeva pot 15, Škofljica,
pod vložno št. 1/17022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in deleža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592992
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Robida Zdenko, Škofljica,

Šeparjeva pot 15, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Robida Zdenko, imenovan
2. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem.

Rg-114119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04827 z dne 1. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EM – KU, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Do-
lenjska cesta 81, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20692/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in akta
o ustanovitvi ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700353
Ustanovitelj: Kupec Cecilija, izstop

20. 8. 1997; Kupec Milivoj, Škofja Loka,
Podlubnik 299, vstop 20. 8. 1997, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 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;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 8. 1997.
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Rg-114120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04834 z dne 1. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa TELEVIDEO, televizija, video
in založništvo, d.o.o., Ljubljana, Trebinj-
ska 5, sedež: Trebinjska 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5489512
Firma: TELEVIDEO, televizija, video in

založništvo, d.o.o., Ljubljana, Mala vas
23b

Sedež: Ljubljana, Mala vas 23b
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 6420

Telekomunikacije.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

14. 8. 1997.

Rg-114121

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04871 z dne 1. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa GAMA CENTER, d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, zastopanje in koopera-
cije, Šmartinska c. 152, Ljubljana, se-
dež: Šmartinska c. 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13724/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5524679
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 8. 1997.

Rg-114122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04910 z dne 3. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ITEIAS, d.o.o., Trgovina in
predstavništvo, Tržaška 118, Ljubljana,
sedež: Tržaška 118, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15502/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, deležev in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5574919
Firma: ITEIAS, d.o.o., Trgovina in pred-

stavništvo, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marolt Matejka, Ljubljana,

Sketova 1, vstop 29. 11. 1991, vložek
1,200.000 SIT, in Klemen Stane Viktor,
Ljubljana, Miklošičeva 36, vstop
19. 6. 1992, vložek 300.000 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Klemen Stane Viktor, imenovan
1. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-

snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, 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; 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.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-114123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04975 z dne 10. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ADRIACOMMERCE L SPORT,
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 268, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06932/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5375746
Ustanoviteljica: Žigon Anica, izstop

24. 7. 1997; Brancelj Damjana, Ljubljana,
Na Gaju 7, vstop 24. 7. 1997, vložek
1,684.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Žigon Anica, razrešena 24. 7.
1997; Mesesnel Bojan, Ljubljana, Celovška
34, razrešen 24. 7. 1997 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Brancelj Dam-
jana, imenovana 24. 7. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1997: 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 7. 1997.

Rg-114124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04978 z dne 10. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EURO BROKERS, družba za
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Pu-
harjeva 2, sedež: Puharjeva 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,

skrajšane firme in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1123980
Firma: EURO INVEST, družba za po-

slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Puhar-
jeva 2

Skrajšana firma: EURO INVEST, d.o.o.,
Ljubljana

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 10. 1997.

Rg-114127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05032 z dne 3. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVBIRO, d.o.o., Export-import,
Ljubljana, Nove Fužine 43, sedež. Nove
Fužine 43, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10112/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5541654
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 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; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, 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; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s



Stran 3302 / Št. 32 / 23. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 9. 1997.

Rg-114128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05038 z dne 3. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa KESTLER, podjetje za trgovi-
no, posredovanje in zastopanje, d.o.o.,
sedež. Dolenjska cesta 184, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28762/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5996767
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca 68
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

3. 9. 1997.

Rg-114130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05271 z dne 14. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa JOB 2, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ptujska 30, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24143/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5808502
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 9. 1997.

Rg-114131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05276 z dne 13. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA USPOSABLJANJE
INVALIDNE MLADINE V KAMNIKU, p.o.,
sedež: Novi trg 43a, Kamnik, pod vložno

št. 1/01278/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5049768
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Davor Dominkuš, razrešen 5. 9.
1997; zastopnica Bera Isabelle, Kamnik,
Livarska 7, imenovana 8. 9. 1997, zastopa
zavod brez omejitev kot vršilka dolžnosti di-
rektorja.

Rg-114132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05452 z dne 2. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ROVAŠ, podjetje za ekonom-
sko organizacijske storitve, d.o.o., Dom-
žale, sedež: Stobovska cesta št. 7c,
Domžale, pod vložno št. 1/16495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5601169
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mrak Boris, Ljubljana, Jana Husa 3,
imenovan 16. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, direktor Mrak Stojan, razrešen
16. 6. 1995.

Rg-114133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05543 z dne 16. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELI LILLY (SUISSE) S.A., Po-
družnica v Ljubljani, sedež: Vošnjakova
2, Ljubljana, pod vložno št. 1/25954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5878730
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Majetič Dragan, razrešen 24. 4.
1997; prokurist Haupt Wilhelm, Dunaj, ime-
novan 24. 4. 1997.

Rg-114134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05549 z dne 16. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216082
Firma: GARIBOVIĆ & ZUKANOVIĆ, JAK-

KRA, podjetje za trgovino in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: GARIBOVIĆ & ZU-
KANOVIĆ, JAKKRA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Kamniška 25
Ustanovitelja: Garibović Nisveta, Ljublja-

na, Rusjanov trg 6, in Zukanović Fajik, Ključ,
BiH, Krasulje bb, vstopila 6. 10. 1997, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Garibović Nisveta in Zukanović Fa-
jik, imenovana 6. 10. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
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jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-114135

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05593 z dne 14. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa PRISTOP, družba za komuni-
kacijski management, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Selanova 20, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
ležev, tipa zastopnikov in naslovov ter po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5571910
Ustanovitelja: PRISTOP, Družba za ko-

munikacijski management, d.o.o., Ljublja-
na, izstopila 25. 9. 1997; Razpet Aleš, Sel-
nica ob Dravi, Ob gozdu 10, in Drapal An-
drej, Ljubljana, Gradišče 6, vstopila 25. 9.
1997, vložila po 463.950 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gru-
ban Branko, Ljubljana, Kogovškova ulica 2,
razrešen 25. 9. 1997 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev, zastopnik Verčič Dejan, Ljubljana,
Kogovškova ulica 4, imenovan 26. 8. 1992,
ki zastopa družbo brez omejitev, Zavrl Fran-
ci, Savlje 1, razrešen 25. 9. 1997 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, ter zastopnica Braj-
nik Gruban Nada, Ljubljana, Kogovškova uli-
ca 2, imenovana 26. 8. 1992, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
25. 9. 1997.

Rg-114136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04805 z dne 13. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa BLISKSAND, avtoprevozniško
in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Sneberško nabrežje 53, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, družbenikov, deležev in zastopni-
kov ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5474345

Firma: BLISKSAND, posredništvo in
varovanje, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Trtnik Sandra, izstopila

19. 8. 1997; Trtnik Peter, Ljubljana, Top-
niška ul. 60, vstopil 10. 1. 1991, in Rogi-
nič Miroslav, Ljubljana, Poljanska cesta 14,
vstopil 19. 8. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Trtnik Sandra, razrešena 19. 8.
1997; direktor Trtnik Peter, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Roginič Miro-
slav, imenovana 19. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1997:
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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-114391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07175 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa STRATOS ENGLISH, podjetje
za izpopolnjevanje v angleškem jeziku,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Breg 12, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22067/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev in kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5730473
Sedež: Ljubljana, Vegova 2
Ustanovitelja: Višnjić Ulčar Nada, Ljub-

ljana, Trnovski pristan 12, vstop
15. 2. 1993, vložek 5,468.400 SIT, in
STRATOS ENGLISH, d.o.o., Ljubljana, Breg
12, vstop 18. 12. 1996, vložek 607.600 –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-114394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00151 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MA-JA GRAFIKA 22, grafika,
trgovina, gostinstvo, d.o.o., Logatec, se-
dež: Režiška 22e, Logatec, pod vložno
št. 1/11585/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev ter zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5474809
Ustanovitelj: Zupančič Ivanka, izstop

10. 1. 1997; Zupančič Tomaž Janez, Lo-
gatec, Režiška 22e, vstop 11. 1. 1995, vlo-
žek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-
pančič Tomaž Janez, razrešen 10. 1. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, Zupančič Ivan-
ka, razrešena 10. 1. 1997 kot direktorica in
imenovana za zastopnico, ki zastopa družbo
kot svetovalka za komercialno področje.

Rg-114395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/01134 z dne 28. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa DOBROVITA PLUS, Družba za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Ob Ljubljanici 36, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5695201
Ustanoviteljica: Skok Marija in Jenko Ma-

rija, izstopili 16. 12. 1996; Organizacija za
duševno zdravje - ŠENT, Ljubljana, Poko-
pališka 16, vstopila 30. 12. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-114396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01654 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa OPTOTEK, d.o.o., Podjetje za
raziskave, tehnologijo in inženiring,
Ljubljana, sedež: Boletova 51, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme, ustanoviteljev, deležev ter za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5326389
Firma: OPTOTEK, podjetje za inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Devova 5
Ustanovitelji: Zadravec Dušan, izstopil

31. 12. 1996; Drašler Marjan, Ljubljana,
Boletova 51, vstopil 18. 12. 1989, vložil
450.630 SIT, Vedlin Boris, Ljubljana, Ul.
Pohorskega bataljona 187, vstopil 31. 12.
1996, vložil 600.840 SIT, in Zalar Matjaž,
Ljubljana, Smerdujeva ul. 19, vstopil
31. 12. 1996, vložil 450.630 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Drašler Marjan, razrešen 31. 12. 1996 kot
zastopnik in imenovan za predsednika po-
slovodstva, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, ter člana uprave Vedlin Boris, ki kot
namestnik predsednika poslovodstva zasto-
pa družbo brez omejitev, in Zalar Matjaž, ki
zastopa družbo skupno z ostalimi člani upra-
ve, imenovana 31. 12. 1996.

Rg-114397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02131 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ATEM, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. Manice Ko-
manove 27, sedež: Manice Komanove
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/23955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5793840
Ustanovitelj: Pezdirec Metka, izstop

3. 4. 1997; Pezdirec Aleš, Ljubljana, Ul.
Manice Komanove 27, vstop 3. 4. 1997,
vložek 1,010.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 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
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z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na

drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7412 Računovodske knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-114400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02426 z dne 23. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa JA BI, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, distribucijo ter zastopanje, Cesta
24. junija 23, Ljubljana, sedež: Cesta
24. junija 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18000/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5606560

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov;5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1997.

Rg-114401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02489 z dne 19. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa TEHNIS, gradbeništvo in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 19, se-
dež: Linhartova 19, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26691/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5893755
Firma: TEHNIS, gradbeništvo in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEHNIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Linhartova 3a
Dejavnost, vpisana 19. 9. 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 9. 1997.

Rg-114402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02541 z dne 28. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa GAUS, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, V dolini 13, sedež: V
dolini 13, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27084/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, os-
novnega kapitala, družbenika in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5918936
Firma: GAUS, trgovina in svetovanje,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 5,280.000 SIT
Ustanovitelja: Noč Davor, izstopil 29. 4.

1997; Eržen Tomaž, Bled, Ledina 12, vsto-
pil 28. 9. 1995, vložil 792.000 SIT, in Noč
Bogataj Marcela, Radovljica, Gradnikova
22, vstopila 29. 4. 1997, vložila 4,488.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1997: 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 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;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-114403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02588 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa OMNIA-TRADE, trgovska, zu-
nanjetrgovinska in konsulting, d.o.o., se-
dež. Sattnerjeva 7a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5341698
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
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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.; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-114404

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02904 z dne 28. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERSERVICE, Podjetje za
prodajo delov in vozil, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 134b, sedež: Šmartinska
134b, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24924/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov
in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817323
Firma: INTERSERVICE, prodaja delov

in vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERSERVICE, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,552.026,48 SIT
Ustanovitelji: LADA AVTO, d.o.o., Ljub-

ljana, Šmartinska 134b, izstopil 26. 3.
1997; OTS TRANSPORT AG, Vaduz, Aeu-
lenstrasse 5, vložil 3,331.215,94 SIT, GLO-
BAL SERVICE S.R.L., Rim, Via Stefano Lon-
ganesi 25, vložil 555.202,60 SIT, in Mišica
Borut, Grosuplje, Perovo 32, vložil
1,665.607,94 SIT – vstopili 26. 3. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-114409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04387 z dne 18. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa MEDINOVA, Trgovina na de-
belo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Masarykova 17, sedež: Masaryko-
va 17, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24182/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5817897
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 7. 1997.

Rg-114410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04443 z dne 28. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29678/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213202
Firma: SPAR-IGT, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152g
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTERSPAR trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152g,
vstop 17. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Andrej, Murska Sobota, Ul.
Miloša Kuzmiča 3, imenovan 20. 6. 1997,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitve,
razen v naslednjih zadevah, za katere potre-
buje soglasje skupščine družbe: kontrola in
odobritev letnega poročila in bilance, kakor
tudi obračuna uspeha in izgube za preteklo
poslovno leto; sklepanje o delitvi dobička in
pokrivanju izgub; razrešitev organov družbe
glede njihovih prevzetih dolžnosti; izvolitev
in odpoklic poslovodje; povišanje in zniža-
nje osnovnega kapitala družbe; sprememba
akta o ustanovitvi družbe ali družbeniške
pogodbe; odtujitev ali odprodaja podjetja
ali njihovega bistvenega sestavnega dela;
prenehanje družbe; pridobitev, prodaja in
obremenitev udeležbe na drugih podjetjih;
ustanovitev in prenehanje podružnic ali se-
sterskih družb; pridobitev, prodaja ali obre-
menitev zemljišč in stvarno pravnih pravic,
kakor tudi odločanje o novogradnjah in
bistvenih spremembah na poslopjih druž-
be; izvajanje investicij, če njihova vrednost
pri pridobitvi ali izgradnji znotraj poslovnega
leta presega 500.000 ATS; sklepanje, spre-
memba in prenehanje najemnih in zakupnih
pogodb, katerih trajanje ali katerih odpo-
vedni rok znaša več kot 1 leto ali pri katerih
letna najemnina ali zakupnina presega
200.000 ATS, če v tem pogledu ustanovi-
teljica ne odloči drugače; sklepanje, spre-
memba in prenehanje delovnih pogodb ali
pogodb o deli, če letna izplačila po teh po-
godbah presegajo 300.000 ATS ali spre-
membe obstoječih pogodb tak znesek pre-
segajo; prevzemanje jamstev in garancij za
tretje; dajanje posojil, posebej posojil po-
slovodij; sporazumi, ki se nanašajo na sta-
rostno preskrbo; izvajanje glasovalne pravi-
ce v podjetjih, v katerih obstaja udeležba in
ta udeležba družbe znaša najmanj 35%;
sklepanje delovnih pogodb, s katerimi se
družba zavezuje izplačevati del prometa ali
delež na dobičku; dajanje generalnih poob-
lastil; imenovanje revizorja zaradi kontrole
letnega zaključnega računa družbe; o po-
slih, katerih obseg presega običajen po-
slovni promet ali če so taki posli bistvenega
pomena za družbo; prevzemanje poslov,
glede katerih je v drugih delih te pogodbe

določena pristojnost skupščine; podelitev
prokure.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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.

Rg-114411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04478 z dne 23. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa PEČALBAR, obrtna zadruga,
d.o.o., Brilejeva 9, Ljubljana, sedež: Bri-
lejeva 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18904/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5652677
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Radinoski Limpe, Vevčani, Struga, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Nasteski Blagoje, Ljubljana, Pot na Rakovo
jelšo 85, imenovana 30. 6. 1997; direktor
Srbakoski Mihajlo in prokuristka Srbakoski
Veronika, razrešena 30. 6. 1997.

Rg-114415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05071 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKO-
VANJE IN FOTOGRAFIJO v Ljubljani, se-
dež: Gosposka 18, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01358/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

matična št.: 5086108
Firma: SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKO-

VANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
Skrajšana firma: SŠOF LJUBLJANA
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8022 Srednješolsko poklic-
no in strokovno izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-114412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04482 z dne 23. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa DIGESTA, Poslovni center,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Metoda Mikuža
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/15296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in imenovanje zastopnika s
temile podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32 / 23. 4. 1998 / Stran 3307

Matična št.: 5570832
Sedež: Ljubljana, Vojkova 58
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Momčilović Dragan, Ljubljana, Meto-
da Mikuža 20, imenovan 10. 7. 1997.

Rg-114420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05768 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MONOLIT, informacijski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, se-
dež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25976/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 35/97 –
spremembo sedeža, firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala ter zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5893151
Firma: MONOLIT, informacijski siste-

mi, d.o.o.
Skrajšana firma: MONOLIT, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Letališka 17
Osnovni kapital: 3,089.050 SIT
Ustanoviteljica: Hribar Tatjana, Ljubljana,

Žaucerjeva 2, vstop 24. 1. 1995, vložek
3,089.050 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kondrič Inge, Dobrova, Brezje 32a,
imenovana 12. 12. 1996.

Rg-114450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04336 z dne 16. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIROINŽENIRING, servis, pro-
daja, inženiring, p.o., Ljubljana, sedež:
Žabjak 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00697/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje p.o. v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5066468
Firma: BIROINŽENIRING, servis, pro-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 4,112.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 1,596.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
411.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
411.000 SIT, Grom Franc, Ljubljana, Pe-
trovičeva 23, vložil 215.000 SIT, Mrše An-
drej, Ljubljana, Bratov Učakar 88, vložil
301.000 SIT, Cerar Štefan, Dol pri Ljublja-
ni, Senožeti 49, vložil 162.000 SIT, Godec
Stojan, Kresnice, Kresniške poljane 19, vlo-
žil 323.000 SIT, Nartnik Janko, Medvode,
Vaše 2, vložil 226.000 SIT, Krnjak Zlatko,
Ig pri Ljubljani, Ig 389, vložil 254.000 SIT,
in Škafar Andrej, Ljubljana, Črna vas 177,
vložil 213.000 SIT – vstopili 19. 6. 1996,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grom Franc, razrešen 19. 6. 1996;
direktor Mrše Andrej, imenovan 19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00737/01210
- 1996/JM.

Rg-114455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00317 z dne 17. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERCRED, svetovanje in tr-
govina, d.o.o., C. v Mestni log 55, Ljub-
ljana, sedež. C. v Mestni log 55, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža firme, ustanoviteljev in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5315824
Firma: INTERCRED, Svetovanje in tr-

govina, d.o.o., Kolodvorska 9, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 9
Ustanovitelj: Turin Marijan, Ljubljana, Ane

Ziherlove 8, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost. ne  odgo-
varja; Teran Jože, izstop 11. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-114456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/00474 z dne 13. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOMOTOR SERVIS, avto-
servisne storitve in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 258, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01993/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, družbene pogodbe, naslova in
imena družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5091012
Osnovni kapital: 120,017.221 SIT
Ustanovitelji: Adamlje Avgust, Medvode,

Topol 2, vložil 628.999 SIT, Anžin Silvester,
Vodice, Skaručna 8h, vložil 1,195.097 SIT,
Dobnikar Vincencij, Ljubljana, Gradnikova 8,
vložil 717.058 SIT, Duša Alojzij, Grosuplje,
Veliko Mlačevo 19, vložil 742.218 SIT, Gor-
še Zvonko, Ljubljana-Šmartno, Spodnje Ga-
meljne 20, vložil 503.199 SIT, Jerman Ja-
nez, Vodice, Repnje 40, vložil 641.579 SIT,
Kirić Roman, Medvode, Kalanova 3, vložil
75.480 SIT, Kokalj Andrej, Medvode, Zbilje
74, vložil 729.638 SIT, Kozjek Franc, Ljub-
ljana-Šmartno, Podreča 51, vložil 1,522.177
SIT, Majerčič-Mole Mojca, Ljubljana-Črnuče,
C. v Podboršt 10, vložila 641.579 SIT, Man-
soor Marija, Vodice, Krvavška 15, vložila
578.679 SIT, Mihelač Alojzij, Ljubljana, De-
vova ul. 9, vložil 1,396.377 SIT, Miklič Dar-
ko, Ivančna Gorica, Ul. Juša Kozaka 15, vlo-
žil 490.619 SIT, Močnik Miroslav, Vodice,
Bukovica pri Vodicah 20, vložil 666.739 SIT,
Mrevlje Janez, Ljubljana, Rojčeva ul. 17, vlo-
žil 754.798 SIT, Opaka Niko, Ljubljana, Ja-
mova 68, vložil 88.060 SIT, Poropat Matjaž,
Vrhnika, Prečna pot 2, vložil 176.120 SIT,
Pristavec Štefan, Medvode, Cesta v Bono-
vec 4, vložil 628.999 SIT, Rajnar Janez, Ljub-
ljana-Šentvid, Zvezda 19, vložil 540.939 SIT,
Rozina Marko, Notranje Gorice, Plešivica 10,
vložil 528.359 SIT, Sinjur Cvetka, Šentvid
pri Stični, Dolenja vas 3, vložila 503.199
SIT, Škodlar Andreja, Notranje Gorice, Pod-
peška c. 318, vložila 666.739 SIT, Tehov-
nik Anton, Medvode, Trnovec 28, vložil
628.999 SIT, Tehovnik Brane, Medvode, Tr-
novec 28, vložil 628.999 SIT, in Vrhunc Sta-
nislav, Kranj, Pot za krajem 4, vložil 943.498
SIT, ki so vstopili 7. 2. 1992, Strupih Ro-
bert, Kamnik, UL. Matije Blejca 20, vložil
176.120 SIT, in Šivic Slavko, Brezovica, Le-
pa pot 5, Dragomer, vložil 339.659 SIT, ki
sta vstopila 19. 12. 1994, ter TEHNOUN-
ION, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 2, vložil
95,293.295 SIT, ki je vstopil 13. 11. 1995
– odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997.

Rg-114457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00749 z dne 17. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMPLOY, podjetje za proizvod-
ne in trgovinske storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Pot v zeleni gaj 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in deležev
ter uskladitev dejavnosti na podlagi Cpg
1671/96 s temile podatki:

Matična št.: 5727430
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jenič Goran, Ljubljana, Pot

v zeleni gaj 5, in Klaus Stanko, Greven,
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Nemčija, Paulusstr. 5, Greven, vstopila
23. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi.

Rg-114459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01476 z dne 4. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BAUHAUS TRGOVSKO POD-
JETJE D.O.O. IN PARTNERJI K.D., sedež:
Pražakova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27205/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, skraj-
šane firme, vložka za komanditista in spre-
membo osnovnega kapitala - izbris s temile
podatki:

Matična št.: 5873002
Firma: BAUHAUS TRGOVSKO POD-

JETJE D.O.O., K.D., Bratislavska 9, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BAUHAUS Trgovsko
podjetje d.o.o., k.d.

Sedež: Ljubljana, Bratislavska 9
Ustanovitelj: BAHAG BAUS BETEILI-

GUNGSGESESELLSCHAFT M.B.H., Nem-
čija, Gotenbergstrasse 21, Manheim, vstop
11. 12. 1995, vložek 256,835.218,32
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-114465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02433 z dne 17. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa NEBRA, družba za davčno in
gospodarsko svetovanje, d.o.o., sedež.
Dunajska 122, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5817749
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1997:

61100 Pomorski promet.

Rg-114468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02473 z dne 21. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMKA, organizacija, prodaja,
posredništvo, svetovanje, uvoz-izvoz, za-
stopanje tujih firm, d.o.o., Kamnik, Ljub-
ljanska 31, sedež. Ljubljanska 31, Kam-
nik, pod vložno št. 1/12687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme ter dopolnitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5512301
Firma: EMKA, organizacija, prodaja,

posredništvo, svetovanje, uvoz-izvoz, za-
stopanje tujih firm, d.o.o., Kamnik

Sedež: Kamnik, Godič 84a
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-114469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02500 z dne 16. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOHIŠA CLAAS, d.d., se-
dež: Letališka 16, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5540593
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997: 3410

Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.

Rg-114470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02559 z dne 21. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa MIRGAL, Računovodske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, se-
dež: Parmova 53, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08491/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev, priimka ustanoviteljice, deležev
in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425751
Firma: MIRGAL, Računovodske stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Zaloška 269
Osnovni kapital: 3,793.492,80 SIT
Ustanoviteljica: Kleindienst Ljubica, Ljub-

ljana, Bilečanska 5, vstop 20. 9. 1990, vlo-
žek 3,793.492,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gale Brane, izstop 11. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997: 4531
Električne inštalacije; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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, 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; 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-
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gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8041
Dejavnost vozniških šol.

Rg-114471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02630 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu
vpisa KEA STAKNE & KAVČIČ, trgovina s
čistili in kozmetiko, d.n.o., sedež: Ulica
1. junija 3, Trbovlje, pod vložno
št. 1/26863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5915589
Sedež: Trbovlje, Opekarna.

Rg-114472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02700 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa DLD, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Šmartinska 106, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5908680
Sedež: Kamnik, Šutna 24
Ustanovitelj: Dembsky Vladimir, Mengeš,

Levčeva ulica 13a, vstop 30. 5. 1995, vlo-
žek 1,955.796 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Leban Davorin, izstop 1. 5. 1997.

Rg-114475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03892 z dne 22. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI
SERVIS, d.d., Podružnica Šentilj, sedež:
Šentilj 4a, Šentilj v Slovenskih Goricah,
pod vložno št. 1/04418/09 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004560006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gujt Milan, Maribor, Ul. Slave Kla-
vore 8, ki od 6. 12. 1995 zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 22. 10. 1997:
5511 dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

55112 Dejavnost penzionov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.

Rg-114476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04051 z dne 6. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTARA S&P, družba za uprav-
ljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Železna cesta 18, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5781159
Firma: INTARA DZU, družba za uprav-

ljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: INTARA DZU, d.o.o.,
Ljubljana.

Rg-114504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00217 z dne 15. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa D.FINING, finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Puhova 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
5188/96 - zaradi spremembe odgovorno-
sti ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5476054
Ustanoviteljica: Pavlica Katja, Ljubljana,

Hradetskega c. 39, vstopila 6. 10. 1996,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-114505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05188 z dne 17. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa D.FINING Pavlica in družbeni-
ca, d.n.o., finančni inženiring, Ljubljana,
Puhova 10, sedež: Puhova 10, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnikov
in tipa zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5476054
Firma: D.FINING, finančni inženiring,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlica Danica, izstop

6. 10. 1996; Pavlica Katja, Ljubljana, Hra-
detskega c. 39, vstop 23. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pavli-
ca Danica, Ljubljana, Puhova 10, razrešena
6. 10. 1996 kot direktorica in imenovana
7. 10. 1996 za prokuristko, in direktorica
Pavlica Katja, imenovana 7. 10. 1996, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-114511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01687 z dne 11. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa HABAT, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Trzin, Pod gozdom 14,
sedež: Pod gozdom 14, Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/14706/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5580625
Firma: HABAT, zaključna dela v grad-

beništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: HABAT, d.o.o.
Sedež: Trzin, Ulica pod gozdom 14
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 4550

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1997.

Rg-114513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02026 z dne 15. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa KAL, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Av-
činova 4, sedež: Avčinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, naslova ustanovi-
teljice in zastopnice, akta o ustanovitvi in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5793564
Firma: KAL, Podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KAL, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 7
Ustanoviteljica: Kuralt Jožica, Lukovica,

Prevoje pri Šentvidu 144, vstop
20. 8. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopnje: direk-
torica Kuralt Jožica, imenovana 20. 8. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
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izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 4. 1997.

Rg-114514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02103 z dne 2. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa TIST, podjetje za izobraževanje,
posredništvo, vzdrževanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 33, sedež: Le-
tališka 33, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16102/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5574633
Firma: TIST, podjetje za izobraževa-

nje, posredništvo, vzdrževanje in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: TIST, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Litijska 44
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1997:2875 Pro-

izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi 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
prodajajlnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-

ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 8042
Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1997.

Rg-114518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02642 z dne 8. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa HELING, proizvodnja, inženiring,
trgovina, d.o.o., Prtizanska 23, Cerkni-
ca, sedež: Partizanska 23, Cerknica, pod
vložno št. 1/17346/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612748
Firma: HELING, proizvodnja, inženi-

ring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: HELING, d.o.o.
Ustanovitelj: Ribič Peter, Cerknica, Par-

tizanska 23, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,575.338 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kraševec Igor, izstop 29. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2946 proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme zs industrijsko
procesno krmiljenje; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1997.

Rg-114519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03292 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu
vpisa MAK-KOMTA, podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.o.o., Celovška 264, Ljub-
ljana, sedež: Celovška 264, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova
in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5767890
Firma: MAK-KOMTA, podjetje za grad-

beništvo in trgovino, d.o.o., Celovška ce-
sta 136, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 136
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 19. 9. 1997.

Rg-114520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/03476 z dne 23. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROFOOD, Prehrambena in-
dustrija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 154, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26275/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, tipa zastopnika
in družbene pogodbe ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5859824
Osnovni kapital: 190,778.500 SIT
Ustanovitelja: ORLANDO N.I.A., S.P.A.,

Milano, Italija, Via Locatell 4, izstopil 9. 12.
1996; ŽITO, pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154, vložilo
97,297.035 SIT, in OVUM FOOD AG, Va-
duz, Liechtenstein, vložil 93,481.465 SIT –
vstopila 31. 5. 1994, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mayer Boris, Ljubljana, Čufarjeva 4,
ki od 17. 9. 1997 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15840 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 15850 Pro-
izvodnja testenin; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51360 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 52240 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 63120 Skladiščenje; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1997.

Rg-114528

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03961 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29691/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198475
Firma: ORTHOPS, ortopedija, strokov-

na mnenja, sodno izvedenstvo, prevaja-
nje in raziskave, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Beethovnova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Antolič Vane in Rasber-

ger-Antolič Bojana, oba iz Ljubljane, Mali trg
4, vstopila 2. 7. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Antolič Vane, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Rasberger-Antolič
Bojana, imenovana 2. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
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skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
74831 Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-114537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05130 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29716/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1214136
Firma: AVTOMOBILES PEUGEOT, Po-

družnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Ustanovitelj: AVTOMOBILES PEUGEOT,

Societe Anonyme, Paris, 75 Avenue de le
Grande Armee, vstop 4. 9. 1997, odgovor-
nost: vpisam kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Butara Melita, Ljubljana, Mala Čol-
narska 10b, ki kot vodja podružnice zasto-
pa podružnico v vseh zadevah skupaj s pro-
kuristom, in prokurist Richard Didier Clau-
de Andre, Triel sur Seine, 32 Domaine de
Cheverchemont, imenovana 4. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Ekonomsko propagiranje.

Rg-114700

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04475 z dne 5. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa TISKARNA TONE TOMŠIČ,
Podjetje za tisk, vezavo in propagando,
d.d., sedež: Gregorčičeva 25a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5033276
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šmid Rudolf, razrešen 20. 7. 1997;
direktor Žitnik Vital, Ljubljana, Dunajska
c. 147, imenovana 21. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-114771

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04631 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa JAN – JOŽ, AVTO SOS, d.o.o.,
popravilo in prodaja vozil, Litija, sedež:
C. Dušana Kvedra 11, Litija, pod vložno
št. 1/09055/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5424593
Firma: JAN – JOŽ, Podjetje za go-

stinstvo, trgovino in storitve, Ponoviče
11, Sava pri Litiji

Skrajšana firma: JAN – JOŽ, d.o.o., Sa-
va pri Litiji

Sedež: Sava pri Litiji, Ponoviče 11
Sprememba družbene pogodbe z dne

7. 8. 1997.

Rg-114844

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03345 z dne 3. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29744/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194992
Firma: PREMONT, proizvodna in trgo-

vinska družba, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: PREMONT, d.o.o., Vrh-

nika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhnika, Mala Ligojna 23
Osnovni kapital: 2,011.500 SIT
Ustanovitelja: Podlipec Franc, Vrhnika,

Mala Ligojna 23, vložil 1,261.500 SIT, in
Podlipec Marjetka, Vrhnika, Mala Ligojna
23, vložila 750.000 SIT – vstopila 23. 4.
1997, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podlipec Franc, imenovan 23. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih
barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2681 Proizvod-
nja brusilnih sredstev; 2710 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 28511 Galavanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na 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;
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-
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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; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6033 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-114865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05169 z dne 15. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29787/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1214195
Firma: LIU S JUNAKI, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LIU S JUNAKI, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Liu Junqing in Liu Junfeng,

oba iz Zhejianga, vstopila 22. 8. 1997, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Liu Junqing, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Ćirović Njegoš, Ljubljana,
Brodarjev trg 3, imenovana 22. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-114949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18408 z dne 12. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa INTEROKI, Podjetje za organizaci-
jo, proizvodnjo, kooperacijo in inženiring,
d.o.o., import-export, sedež: Mucherjeva
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/07691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo usta-
noviteljev in zastopnikov ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5387604
Firma: INTEROKI, podjetje za organi-

zacijo, proizvodno kooperacijo in inže-
niring, d.o.o., import-export, Mucherje-
va 15, Ljubljana

Skrajšana firma: INTEROKI, d.o.o.,
import-export

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Pretnar Janez, Ljubljana,

Parmova 22, vstopil 20. 6. 1990, vložil
130.800 SIT, Hohnjec Miloš, Essen, Bru-
nostrasse 17, 4300 Essen, vstopil
20. 6. 1990, vložil 686.200 SIT, in Grah
Robert, Ljubljana, Cirila Kosmača 16, vsto-
pil 1. 12. 1994, vložil 685.000 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; Gostiša Pretnar
Barbara, REBE GMBH IMPORT EXPORT,
TRADING, Beerheide Renate in Glavač Mir-
ko, izstopili 1. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Pretnar Janez, razrešen 1. 12. 1994 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, zastopnik Hoh-
njec Miloš, ki od 1. 12. 1994 kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev,
in zastopnik Grah Robert, Ljubljana, Cirila
Kosmača 16, imenovan 1. 12. 1994, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Gostiša Pretnar Bar-
bara in zastopnika Glavač Mirko in Beerhei-
de Renate, razrešeni 1. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.
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MARIBOR

Rg-201522
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00797 z dne 23. 1. 1998
pri subjektu vpisa CARGO LOGISTIC
PARTNERS, družba za transport, špedi-
cijo, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.,
sedež: Tržaška cesta 53, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09463/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5884896
Ustanovitelj: CLP CARGO LOGISTIC

PARTNERS GMBH, Hamburg, Nemčija, iz-
stop 18. 12. 1996; Zimmermann Frank,
Hoče, Pohorska cesta 50a, Sp. Hoče, vs-
top 18. 12. 1996, vložek 2,104.645,40
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-201523
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02090 z dne 26. 1. 1998
pod št. vložka 1/10338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev gospodar-
skega interesnega združenja s temile po-
datki:

Matična št.: 1253883
Firma: ZDRUŽENJE ZAVAROVALNIH

AGENCIJ, gospodarsko interesno zdru-
ženje

Skrajšana firma: ZDRUŽENJE ZAVA-
ROVALNIH AGENCIJ, GIZ

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-
ca 1/I

Ustanovitelji: SAFE INVEST MREŽA, za-
varovalniško posredovanje, d.o.o., Maribor,
Prešernova ulica 1/I, vstop 28. 11. 1997,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; ZAP, zavarovalniško zastopanje in po-
sredovanje, Murska Sobota, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Lendavska 22, vstop 28. 11.
1997, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem; PRIMIT, podjetje za zavarovalne
posle, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 58,
vstop 28. 11. 1997, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; POOL AGEN-
CIJ ADRIATIC ZAVAROVALNE DRUŽBE,
G.I.Z., Ljubljana-Polje, Cesta 10/4, vstop
28. 11. 1997, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:  Za-
vec Stanislav, Ptuj, Čufarjeva 3, imenovan
28. 11. 1997, zastopa združenje kot pred-
sednik uprave. Posle, katerih vrednost pre-
sega 500.000 SIT le s soglasjem ostalih
članov uprave; član uprave Gjerkeš Leon,
Lenart v Slovenskih Goricah, Jurčičeva ulica
7, imenovan 28. 11. 1997, o poslih odloča
le s soglasjem ostalih članov uprave in pred-
sednika uprave; član uprave Klaneček Alojz,
Ljubljana, Leninov trg 17, imenovan 28. 11.
1997, o poslih odloča le s soglasjem ostalih
članov uprave in predsednika uprave; član
uprave Grah Metod, Murska Sobota, Liško-
va ulica 10 – Černelovci, imenovan 28. 11.
1997, o poslih odloča le s soglasjem ostalih
članov uprave in predsenika uprave.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj.

Rg-201524
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02156 z dne 26. 1. 1998
pri subjektu vpisa INFORMATIKA, Informa-
cijske storitve in inženiring, d.d., sedež:
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00871/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5259363
Osnovni kapital: 163,330.000 SIT

Rg-201525
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01693 z dne 23. 1. 1998
pri subjektu vpisa INFORMATIKA, Informa-
cijske storitve in inženiring, d.d., sedež:
Vertinjska ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00871/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
statuta in sklep o povečanju osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5259363
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:

7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-201526
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01830 z dne 23. 1. 1998
pri subjektu vpisa OMV-MAPETROL, pod-
jetje za proizvodnjo naftnih derivatov,
olj in maziv in za opravljanje trgovske
dejavnosti, d.o.o., sedež: Linhartova uli-
ca 17a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03990/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, poslovnega
deleža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5489717
Firma: MAPETROL, podjetje za pro-

izvodnjo naftnih derivatov, olj in maziv
in za izvajanje trgovinske dejavnosti,
d.o.o.

Skrajšana firma: MAPETROL, d.o.o.
Ustanovitelji: ZLATOROG, Podjetje za

ustanavljanje, financiranje in upravljanje ter
opravljanje trgov. dejav., d.d., prvi poslovni
delež, Maribor, Ulica 10. oktobra 9, vstop
18. 6. 1996, vložek 67,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ZLATOROG,
Podjetje za ustanavljanje, financiranje in
upravljanje ter opravljanje trgov. dejav., d.d.,
drugi poslovni delež, Maribor, Ulica 10. okto-
bra 9, vstop 18. 6. 1996, vložek 1,344.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; MAPET-
ROL, podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.d., Maribor, Linhartova ulica 17a, vstop
15. 4. 1991, vložek 65,856.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-201528
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00359 z dne 26. 1. 1998
pri subjektu vpisa PROGRAM, izobraževal-
no, turistično podjetje, d.o.o., sedež: Roš-
poh 136a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, kra-
ja sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti,
priimka družbenice, naslova družbenika in
zastopnika, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5562422
Firma: PROGRAM, družba za izobra-

ževanje, gostinstvo, turizem, trgovino in
storitve, d.o.o.

Sedež: 2351 Kamnica, Rošpoh 136a
Osnovni kapital: 4,666.044,80 SIT
Ustanovitelji: Proje Zlatka, Kamnica,

Rošpoh-del 136a, vstop 22. 1. 1992, vlo-
žek 1,735.422,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Proje Stane, Kamnica, Roš-
poh-del 136a, vstop 22. 1. 1992, vložek
2,910.622,40 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Turk Mateja, Maribor, Magdalenski
trg 7, vstop 22. 1. 1992, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Proje Alen-
ka, Maribor, Trg Dušana Kvedra 5, vstop
21. 1. 1992, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Proje Zlatka, imenovana
22. 1. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Proje Stane, imenovan 15. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
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slovne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-201535
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01895 z dne 21. 1. 1998
pod št. vložka 1/10331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227041
Firma: ARAMIS, podjetje  za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Betnavska ce-

sta 26d
Osnovni kapital: 1,500.000  SIT
Ustanovitelja: Dvoršak Miroslav, Maribor,

Ulica heroja Bračiča 15, vstop 20. 10.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Lerch Matthias Herbert, Ber-
lin, Nemčija, Kurfurstenstrasse 32, vstop
20. 1. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lerch Matthias Herbert, imenovan
20. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Dvoršak Miroslav, imenovan
20. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
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, 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; 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; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 61200 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 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 G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.120
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201536
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01966 z dne 22. 1. 1998
pod št. vložka 1/10332/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253026
Firma: VIZIJA JARC & KRANJC, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: VIZIJA JARC &

KRANJC, d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Trg
svobode 19

Ustanovitelja: Kranjc Aleksander in Kran-
jc Jarc Hedvika, oba iz Frama, Morje 19a,
vstopila 21. 11. 1997, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kranjc Aleksander, imenovan
21. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenica Kranjc Jarc Hedvika, ime-
novana 21. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-201537

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01865 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Fakulteta za gradbeništvo, Inšti-
tut za gradbeništvo in promet, sedež:
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00857/25 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5089638039
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:

7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-201538

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01263 z dne 21. 1. 1998
pri subjektu vpisa TELE 59, družba za au-
dio in vizuelno komunikacijo, d.o.o., se-
dež: Meljska cesta 34, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, omejitev pooblastil
zastopnika in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5636906
Ustanovitelji: CME MEDIA ENTERPRIS-

ES B.V., Amsterdam 1017 PS, Nizozem-
ska, Leidseplein 29, vstop 15. 12. 1995,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jurenec Marjan, Hoče, Prečna 9,
vstop 19. 9. 1995, vložek 302.250 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vidmar Lenko,
Jarenina, Vukovski dol 15, vstop 19. 9.
1995, vložek 302.250 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kukovec Srečko, Maribor,
Cesta zmage 92, vstop 19. 9. 1995, vlo-
žek 201.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ujčič Janez, Maribor, Ulica obnove 9,
vstop 24. 7. 1992, vložek 544.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ujčič Janez, razrešen 15. 12. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki kadar
zastopa družbo v poslih ali vrsti podobnih
poslov v obdobju enega leta, s katerimi se
vzpostavlja dolg ali izdatki v višini, ki prese-
ga tolarsko protivrednost 20.000 (dvajsetti-

soč) USD, je za posle, ki niso odobreni z
letnim finančnim načrtom, potreben: sopod-
pis glavnega direktorja in finančnega direk-
torja; in odobritev skupščine, če tolarska
protivrednost tovrstnega posla ali vrste po-
dobnih poslov presega 20.000 (dvajsetti-
soč) USD in ni večja od 100.000 (stotisoč)
USD; ali odobritev skupščine z izrednim
sklepom, če tolarska protivrednost tovrst-
nega posla ali vrste podobnih poslov prese-
ga 100.000 (stotisoč) USD. Kadar zastopa
družbo v posojilnih pogodbah, najemnih in
zakupnih pogodbah ter hipotekah, potrebu-
je odobritev skupščine, če omenjene po-
godbe niso predvidene z letnim finančnim
načrtom. Za sklenitev kooperacijskih po-
godb in pogodb o dolgoročnem sodelova-
nju je potrebna odobritev skupščine z izred-
nim sklepom, če je trajanje tovrstnega po-
slovnega odnosa daljša od enega leta.

Rg-201546
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02061 z dne 20. 1. 1998
pri subjektu vpisa MERINKA-MERIKOP,
d.o.o., sedež: Žitna ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5857546
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:

85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-201550
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02093 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa CENTER ZA SLUH IN
GOVOR MARIBOR, sedež: Vinarska 6,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00860/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5054141
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Am-

brožič Klavdija, Maribor, Markljevih 9, ime-
novana 25. 2. 1997, zastopa in predstavlja
šolo in vrtec kot ravnateljica šole in vrtca;
Prosnik Branka, Ruše, Ob nasipu 28, ime-
novana 25. 2. 1997, zastopa kot vodja
zdravstvene službe. Skupaj z direktorjem
zastopa zdravstveno službo zunaj zavoda;
direktorica Majer Tanja, Hoče, Letališka 42,
razrešena 9. 12. 1997 kot v.d. direktorice
in ponovno imenovana za direktorico, ki za-
stopa šolo brez omejitev.

Rg-201555
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02089 z dne 19. 1. 1998
pod št. vložka 1/10288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226835
Firma: KABEX, družba za proizvodnjo,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlič Branko, Maribor,

Kardeljeva cesta 58, vstop 8. 12. 1997,

vložek 990.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Avguštinčič Liljana, Maribor, Pru-
šnikova ulica 42, vstop 8. 12. 1997, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mak Rajko, Pekre, Apostolova ulica 4, vs-
top 8. 12. 1997, vložek 225.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Brodar Jožef, Ma-
ribor, Dobravska ulica 27, vstop 8. 12.
1997, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlič Branko, imenovan 8. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 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 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 34100 Proizvodnja
motornih vozil; 34200 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 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 rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
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kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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
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; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51320 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51610 Trgovi-
na 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti;  73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding druž-
bami; 74300 Tehnično preizkušanje in

analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74820 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 G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen z orož-
jem in strelivom; pri dejavnosti pod šifro K
74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pri dejavnosti pod šifro K 74.600 sme
družba opravljati dejavnost varovanja.

Rg-201558

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01096 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa KREKOVA DRUŽBA ZA
FINANCIRANJE, d.o.o., sedež: Slomškov
trg 18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09246/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
omejitev pooblastil zastopnikov in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5845211
Ustanovitelja: Bole Franc, Koper, Trg

revolucije 11, izstop 20. 3. 1997; Gerič
Milan, Pekre-Limbuš, Vlada Žagarja 5, iz-
stop 20. 3. 1997; Golob Aleksander, Ma-
ribor, Košaški dol 20, izstop 20. 3. 1997;
Gril Janez, Ljubljana, Poljanska 4, izstop
20. 3. 1997; Jeromen Janko, Ljubljana,
Slovenčeva 107, izstop 20. 3. 1997; Ko-
ren Anton, St. Jakob in Rosental, Avstrija,
St. Jakob in Rosental 124, izstop 20. 3.
1997; Milharčič Lojze, Koper, Trg revolu-
cije 11, izstop 20. 3. 1997; Mlakar Kuko-
vič Roza, Maribor, Zrkovska 142a, izstop
20. 3. 1997; Špilak Štefan, Velika Polana,
Velika Polana 24, izstop 20. 3. 1997; Zu-
panič Darko, Maribor, Dupleška 34, izstop
20. 3. 1997; Krambergar Frančišek, Mari-
bor, Slomškov trg 19, vstop 15. 5. 1995,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; KREKOVA BANKA, Maribor,
Slomškov trg 18, vstop 14. 3. 1994, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Golob Aleksander, razrešen 7. 1.
1998; direktor Gerič Milan, razrešen 7. 1.
1998; direktor Zupanič Darko, razrešen
7. 1. 1998; direktor Tomše Stanislav, Mari-
bor, Gosposvetska cesta 5, razrešen 7. 1.
1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki
vodi poslovanje družbe in jo zastopa skupaj
s prokuristom; prokurist Vajngerl Anton, Ma-
ribor, Svetozarevska 15, razrešen 7. 1.
1998 in ponovno imenovan za prokurista,
ki zastopa družbo skupaj z direktorjem.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-201561
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00697 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa PID DADAS, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Par-
tizanska cesta 13a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09750/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine z dne 13. 1. 1998, spremembo
firme, dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5922259
Firma: OCTANS, ekonomsko svetova-

nje, d.d.
Skrajšana firma: OCTANS, d.d.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:

74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 1. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Dne 19. 1. 1998 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika delniške družbe z dne
13. 1. 1998.

Rg-201565
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02032 z dne 14. 1. 1998
pod št. vložka 1/10326/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253042
Firma: MDS JOVANOVIĆ & JAVERNIK,

proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MDS JOVANOVIĆ &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vidavova 12
Ustanovitelja: Jovanović-Javernik Sabina

– ekonomski tehnik, in Jovanović Darko –
ekonomsko-komercialni tehnik, oba iz Ma-
ribora, Vidavova 12, vstopila 8. 12. 1997,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Jovanović-Javernik Sabina, imeno-
vana 8. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; družbenik Jovanović Darko, ime-
novan 8. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5263 Dru-
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ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne 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 posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-201571
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/02134 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TAM-STP, podjetje za stori-
tve, proizvodnjo, trgovino, usposabljanje
in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o. –
v stečaju, sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03424/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5290074
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajna upraviteljica Bedenik Janja, razreše-
na 19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar
Mirko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, ime-
novan 19. 12. 1997.

Rg-201573
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00030 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM GOSPODARSKA
VOZILA MARIBOR, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptuj-
ska cesta 184, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03329/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Potočnik Dušan, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201575
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02051 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa SUROVINA, podjetje za
predelavo odpadkov, p.o., sedež: Pod-
breška cesta 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00492/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme s
temile podatki:

Matična št.: 5003393
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5

Rg-201577
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02049 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa VITAL-NATUR, podjetje
za posredništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Koroška cesta 104, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10196/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme s temile podatki:

Matična št.: 1197185
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65

Rg-201580
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01056 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa KMETING-KMETIJSKI
INŽENIRING, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Stre-
liška 150, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04238/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5510597
Firma: KMETING, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 6/II
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:

18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, 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; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45310 Električne inšta-
lacije; 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;
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; 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-
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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; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 63110 Prekladanje; 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; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-201585

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02015 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa VINABRAS, storitve, tr-
govina in posredništvo, d.o.o., sedež:
Prešernova ulica 12, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09820/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5931029
Ustanovitelji: Bicman Marjana, izstop

4. 12. 1997; Bicman Ana in Bicman Mari-
no, oba iz Maribora, Prešernova 12, vstopi-
la 18. 1. 1996, vložila po 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata; Močnik Mir-
jana, Limbuš, Robičeva 4, vstop 4. 12.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Bicman Marjana, razrešena 4. 12.
1997; prokuristka Bicman Ana, imenovana
18. 1. 1996; prokurist Bicman Marino, ime-
novan 18. 1. 1996; prokuristka Močnik Mir-
jana, razrešena 4. 12. 1997 in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-201587
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00998 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE KABEL-
SKIH OPERATERJEV SLOVENIJE, GIZ,
sedež: Maistrova 17, 2000 Maribor, pod

vložno št. 1/09411/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov upra-
ve s temile podatki:

Matična št.: 5870887
Osebe, pobolaščene za zastopanje: član

uprave Kalan Tomislav, razrešen 16. 5.
1997; član uprave Markelj Aleksander, Vrh-
nika, Na Klisu 7, imenovan 16. 5. 1997, je
brez pooblastil; Perko Milan, Kamnica, Ce-
sta v Rošpoh 123, imenovan 21. 4. 1995,
zastopa kot predsednik uprave, brez omeji-
tev; član uprave Arnuš Albin, Selnica ob
Dravi, Dobravska cesta 3, imenovan 21. 4.
1995, je brez pooblastil; član uprave Cibic
Damir, Ljubljana, Kuzmičeva 5,. imenovan
21. 4. 1995, je brez pooblastil; član uprave
Kovač Bojan, Koper, Cesta na Markovec
61, imenovan 21. 4. 1995, je brez poobla-
stil; član uprave Vidmar Boštjan, Izlake,
Obrezija 20, imenovan 21. 4. 1995, je brez
pooblastil; član uprave Korenič Slavko, Ve-
lenje, Cesta pod parkom 8, imenovan 21. 4.
1995, je brez pooblastil; član uprave Ber-
nard Roman, Žirovnica, Moste 26a, imeno-
van 21. 4. 1995, je brez pooblastil; član
uprave Farkaš Stanko, Murska Sobota, Iva-
na Regenta 8, imenovan 21. 4. 1995, je
brez pooblastil.

Rg-201591
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00079 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa NEWSPRINT, tiskarna,
d.o.o., sedež: Miklavška cesta 61, 2311
Hoče, pod vložno št. 1/09302/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, naslova
ustanovitelja in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5868025
Ustanovitelja: LEYKAM, tiskarna, d.o.o.,

Hoče, Miklavška cesta 61, vstop 5. 10.
1994, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Cafuta Zdenko, Kamnica,
Bresterniška 83 – Bresternica, vstop
16. 12. 1996, vložek 4,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-201592
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01800 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA GOSPO-
DARSKO PRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI
MARIBOR, sedež: Mladinska ulica 9,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04599/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5549574
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22220 Drugo tiskarstvo; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in esk-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74110 Pravno svetovanje; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjiž-
nic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme inštitut opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-201593
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01719 z dne 6. 1. 1998
pod št. vložka 1/10321/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1195743
Firma: KSB OSTEREICH GES. M.B.H.,

A-1140 Wien, Rottstrasse 24, Podružni-
ca Maribor

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Baševa 6
Ustanovitelj: KSB OSTERREICH GES.

M.B.H., A 1140, Wien, Dunaj, Avstrija, Rott-
strasse 24, vstop 18. 12. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sku-
hala Branko, Maribor, Baševa 6, imenovan
18. 12. 1997, zastopa brez omejitev kot
vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
podružnica opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Ustanovitelj podružnice  odgovarja za ob-
veznosti podružnice z vsem svojim premo-
ženjem.

Rg-201596
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02079 z dne 30. 12. 1997
pri subjektu vpisa METALNA MARIBOR,
strojegradnja, konstrukcije, montaža in
storitve, d.d., sedež: Zagrebška 20,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00480/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družb METAL-
NA-KOVINAR, d.o.o., METALNA Tovarna
avtožerjavov in strojev, d.o.o. in METAL-
NA-SERVIS, d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5036011
Dne 30. 12. 1997 se vpiše pripojitev

družb METALNA-KOVINAR, gostinstvo, tur-
izem in storitve, d.o.o., Maribor, Poljska 2,
registrski vložek 1/2408-00, METAL-
NA-SERVIS, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Maribor, Jaskova ulica 18, registrski vložek
1/2407-00 in METALNA, tovarna avtožer-
javov in strojev, d.o.o., Maribor, Jaskova
ulica 18, registrski vložek 1/3419-00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 10. 12.
1997.

Rg-201599
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/02139 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TAM METALURGIJA, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o. – v steča-
ju, sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5442460
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Rupnik Janez, razrešen
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19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201601
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00880 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa DIMNIKARSKA SLUŽBA
VEHOVAR, dimnikarske storitve, d.o.o.,
sedež: Slomškov trg 8, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03978/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenika, dejavnosti, zastopnika, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494958
Ustanovitelji: DIMNIKARSTVO MARI-

BOR, družba za opravljanje dimnikarskih
storitev, d.o.o.,  prvi poslovni delež, Mari-
bor, Slomškov trg 8, vstop 21. 5. 1991,
vložek 21.024,50 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vehovar Jože, prvi poslovni delež,
Kamnica-Bresternica, Obrobna 41, vstop
21. 5. 1991, vložek 84.098 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; DIMNIKARSTVO MA-
RIBOR, družba za opravljanje dimnikarskih
storitev, drugi poslovni delež, vložek
278.975,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vehovar Jože, drugi poslovni delež,
vložek 1,115.902 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehovar Jože, razrešen 11. 6. 1997
kot v.d. direktorja; direktorica Vehovar Moj-
ca, Kamnica – Bresternica, Obrobna 41,
imenovana 11. 6. 1997, zastopa in pred-
stavlja družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201604
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02135 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM BUS, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5442419
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Marin Dušan, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201631
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01886 z dne 9. 1. 1998
pod št. vložka 1/10323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226991
Firma: K. PROJEKT, podjetje za pro-

met z nepremičninami, storitve, trgovi-
no, posredništvo in gostinstvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kužner Zdenka, Maribor,

Malgajeva ulica 15, vstop 14. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kužner Zdenka, imenovana 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
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;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 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; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74400
Ekonomsko propagiranje.
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Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva; pri dejavno-
sti pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.140 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-201632
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01333 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa OSKRBNI CENTER, tr-
govska družba, d.o.o., sedež: Svetoza-
revska ulica 10, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5399297
Člani nadzornega sveta: Vrhunec Vinko,

izstop 23. 5. 1997; Klemenčič Helmut, vs-
top 23. 5. 1997; Veselko Škrabar Simona,
Hočevar Adrijan, Štajner Štefan, Poderžan
Vinko in Zavodnik Franjo, vsi vstopili 29. 4.
1996.

Rg-201641
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01905 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TALNE STORITVE-REBELLION,
storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Meljska
cesta 37, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10193/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža družbe in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1197118
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška 63

Rg-201643
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01878 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa LIPS, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež:
Štrekljeva 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06234/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5664608
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:

51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 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; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih

prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 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; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.120
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201661
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00339 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa S.I.C., podjetje za zava-
rovalniško svetovanje in zastopanje,
d.o.o., sedež: Gledališka 8, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova firme, ustanovitelja in poslov-
nega deleža, dejavnosti, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5778549
Firma: S.I.C., zavarovalniška agenci-

ja, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 24
Ustanovitelj: Pavlič Viktor, Krško, Zdole

51, vstop 20. 4. 1994, vložek 1,750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; SI SAFE
INVEST FINANZIERUNGS-CONSULTING,
GmbH & Co KG, Hartberg 8230, Avstrija,
izstop 11. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-

daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami;  5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 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
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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; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva.

Rg-201670
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01264 z dne 23. 12. 1997
pod št. vložka 1/10316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214969
Firma: BAUMULLER MARIBOR, druž-

ba za proizvodnjo, popravilo, trgovino in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: BAUMULLER MARI-
BOR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Linhartova uli-
ca 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BUMULLER SERVICE UND

ENGINEERING G.M.B.H. & CO., Nurnberg,
Nemčija, Nurnberg, vstop 3. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mrkela Dušan, Maribor, Borova vas
13, imenovan 3. 6. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Reiss Herbert Fritz,
Neustadt, A.D.Aisch, Nemčija, Neustadt,
imenovan 3. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Rojs Tomaž, Maribor,
Ljubljanska ulica 88b, imenovan 3. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-201671
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01534 z dne 22. 12. 1997
pod št. vložka 1/10315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1215060
Firma: JUNIBA, zavod za raziskovanje

okolja in šport
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Knafelčeva 11
Ustanoviteljica: Knez Mojca, Maribor,

Knafelčeva 11, vstop 15. 9. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Knez Mojca, imenovana 15. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, mertive, kartiranje; 74203  Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
zavod opravljati arbitraže in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02064 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa VELETRGOVINA VEMA,
export-import, d.d., sedež: Tržaška ce-
sta 65, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00408/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo sklepa o uvedbi prisil-
ne poravnave in spremembo zastopnikov s
temile podatki:

 Matična št.: 5005582
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Pušnik Vlado, Maribor, Pirnatova uli-
ca 35, imenovan 8. 8. 1997, zastopa druž-
bo kor direktor z omejitvijo, da lahko sklepa
pogodbe o investicijskih vlaganjih ter o od-
tujitvi in obremenitvi premoženja družbe nad
0,5 mio ECU v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pravnega posla le  s soglasjem
upravnega odbora; Lesjak Irena, imenova-
na 15. 12. 1997, zastopa družbo kot upra-
viteljica prisilne poravnave, zaposlena na
Tekstilnem Institutu Maribor, Ulica Kraljevi-
ča Marka 21, 2000 Maribor.

Dne 22. 12. 1997 se vpiše zaznamba
sklepa poravnalnega senata Okrožnega so-
dišča v Mariboru z dne 15. 12. 1997, St
31/97 o uvedbi prisilne poravnave nad pod-
jetjem Veletrgovina VEMA, export-import,
d.d., Maribor, Tržaška cesta 65.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomist-
ka, zaposlena v Tekstilnem Institutu Mari-
bor, Ulica Kraljeviča Marka 21.

Rg-201673
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00596 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSKRBNI CENTER, tr-
govska družba, d.o.o., sedež: Svetoza-
revska ulica 10, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-

slovnega deleža, imena ustanovitelja in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5399297
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 24. 4. 1996, vložek 4,512.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja;
INFOLD-STOLP PID, d.d., Maribor, Trg svo-
bode 6, vstop 20. 12. 1996, vložek
3,229.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; KOLONIALE VELETRGOVINA, d.d.,
Maribor, Tržaška cesta 39, vstop 29. 4.
1996, vložek 10,411.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; OSKRBA, trgovina na
veliko in malo, d.d., Dravograd, Meža 17,
vstop 29. 4. 1996, vložek 1,841.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; TP PREHRA-
NA, družba za trgovino in storitve, d.d., Ma-
ribor, Kardeljeva cesta 59, vstop 29. 4.
1996, vložek 8,588.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; JAMNICA, trgovsko podjet-
je, d.d., Prevalje, Trg 40, vstop 29. 4.
1996, vložek 1,651.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; GORICE, trgovsko podjetje,
d.d., Šentilj v Slovenskih Goricah, Šentilj
69a, vstop 29. 4. 1996, vložek 885.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; KLAS, tr-
govska družba, d.d., Maribor, Ptujska cesta
95, vstop 29. 4. 1996, vložek 8,094.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 29. 4. 1996, vložek 1,611.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 29. 4.
1996, vložek 1,611.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Stergar Monika, Maribor,
Metelkova 45, vstop 29. 4. 1996, vložek
385.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bračič Marija, Voličina, Zgornja Voličina
132, vstop 29. 4. 1996, vložek 301.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Drozg
Valter, Maribor, Slovenska 38, vstop 29. 4.
1996, vložek 577.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Janžekovič Franc, Maribor,
Heroja Mašere in Spasiča 1, vstop 29. 4.
1996, vložek 252.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kocman Maksimiljan, Rače,
Ljubljanska 63, vstop 29. 4. 1996, vložek
514.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Krumpak Katja, Maribor, Betnavska 129,
vstop 29. 4. 1996, vložek 357.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Mirnik Seka,
Maribor, Cankarjeva 4, vstop 29. 4. 1996,
vložek 329.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Plečko Ivana, Fram, Fram 175, vs-
top 29. 4. 1996, vložek 284.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Razboršek Ceci-
lija, Maribor, Štrekljeva ulica 9, vstop 29. 4.
1996, vložek 349.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Saksida-Kuret Silva, Mari-
bor, Arnolda Tovornika 11, vstop 29. 4.
1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Štefančič Biserka, Limbuš,
Ob Blažovnici 53, vstop 29. 4. 1996, vlo-
žek 307.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Čorko Marija, Maribor, Radvanjska
92, vstop 29. 4. 1996, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Klemen-
čič Blanka, Maribor, Limbuška 22, vstop
29. 4. 1996, vložek 236.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vigec Fakijeta, Sliv-
nica, Poljanska cesta 72, vstop 29. 4.
1996, vložek 279.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kocman Igor, Rače, Ljub-
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ljanska 63, vstop 29. 4. 1996, vložek
217.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Drozg Vlasta, Maribor, Slovenska 38, vstop
29. 4. 1996, vložek 130.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-201678
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01884 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa ZLATI MEDALJON,
upravljanje drugih družb, d.d., sedež:
Svetozarevska cesta 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5850835
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stonič Radovan, Limbuš, Pod izviri
6, razrešen 28. 10. 1997; direktorica Ka-
stelic Dita, Maribor, Prušnikova 44, imeno-
vana 29. 10. 1997, zastopa družbo z ome-
jitvijo. Soglasje nadzornega sveta je potreb-
no za sklenitev naslednih pogodb ali za na-
slednja pravna dejanja: pogodbe, za katere
je tako določeno s poslovno politiko; naje-
manje in dajanje posojil v vrednosti, ki pre-
sega 10 % osnovnega kapitala; pogodbe, s
katero se prepusti upravljanje s portfeljem
družbe drugi družbi.

Rg-201684
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00527 z dne 11. 12. 1997
pri subjektu vpisa XTENSION, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Ob Blažovnici 115, 2341 Pe-
kre-Limbuš, pod vložno št. 1/09935/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5947502
Ustanovitelji: Reberšek Roman, izstop

22. 8. 1997; Korbar Nikolaj, Lovrenc na
Pohorju, Kovaška cesta 29, vstop 22. 8.
1997, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Ješovnik Matjaž, Maribor,
Štrekljeva ulica 62, vstop 27. 5. 1996, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Paar Herbert, Maribor, Mladinska uli-
ca 4, vstop 27. 5. 1996, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kolenc
Janko, Maribor, Splavarski prehod 5a, vs-
top 27. 5. 1996, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ješovnik Matjaž, imenovan 27. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Reberšek Roman, razrešen 22. 8.
1997; prokurist Kolenc Janko, imenovan
27. 5. 1996; prokurist Paar Herbert, ime-
novan 27. 5. 1996; prokurist Korbar Niko-
laj, imenovan 22. 8. 1997.

Rg-201695
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00708 z dne 11. 12. 1997
pri subjektu vpisa ING.KLAN, podjetje za
inženiring, proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Pri Habakuku 28,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/10039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnega deleža,
zastopnikov, tipa zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5981395
Ustanovitelji: Klaneček Ivan, Hoče, Pri

Habakuku 28, vstop 3. 10. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Geršak Klaneček Petra in Geršak Dominik,
oba iz Maribora, Trubarjeva ulica 4, vstopila
13. 5. 1997, vložila po 500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Klaneček Ivan, razrešen 13. 5. 1997
in imenovan za prokurista ; direktor Geršak
Dominik, imenovan 13. 5. 1997; zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Geršak
Klaneček Petra, imenovana 3. 10. 1996;
prokuristka Klaneček Mateja, razrešena
13. 5. 1997.

MURSKA SOBOTA

Rg-200993
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00572 z dne 22. 12.
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 poob-
lastilo upravi za povečanje osnovnega kapi-
tala (odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5795729
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v

tč. 4.5 statuta z dne 22. 12. 1994, da se
osnovni kapital poveča za 1,500.000 SIT z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni ka-
pital).

Rg-200996
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 97/00179 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNAL-
NO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTO-
MER, d.o.o., sedež: Ormoška cesta 3/II,
9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/00502/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5387647
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:

60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-200998
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00416 z dne 22. 1.
1998 pri subjektu vpisa AUTOCOM-
MERCE, za notranjo in zunanjo trgovino
z avtomobili in deli, Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Kocljeva 5, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01859/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta z dne 3. 12. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5755794
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:

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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem.

Rg-200999
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00006 z dne 22. 1.
1998 pod št. vložka 2/00013/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaključek red-
ne likvidacije in izbris iz registra s temile
podatki:

Firma: MURSKA STANOVANJSKA ZA-
DRUGA, p.o., – v likvidaciji

Skrajšana firma: MURSKA STANOVANJ-
SKA ZADRUGA, p.o., – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 9000 Murska Sobota, Zvez-

na 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: lik-

vidacijski upravitelj Flegar Jože, Radenci,
Boračeva 50, razrešen 6. 12. 1995.

Izbris zadruge zaradi zaključka likvidacij-
skega postopka po sklepu tega sodišča opr.
št. St 20/93-32 z dne 6. 12. 1995 (prav-
nomočen dne 20. 12. 1995) je bil vpisan v
sodni register dne  22. 1. 1998.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-
tacija in ostala dokumentacija je shranjena
pri ustreznem arhivu (sklep tuk. sodišča St
20/93-32).

Rg-201003

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00670 z dne 21. 1.
1998 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 zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5532019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hanc Ivan, razrešen 3. 12. 1997;
zastopnik Baler Bela, Murska Sobota, Se-
verjeva 9, imenovan 3. 12. 1997, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-201006
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00672 z dne 16. 1.
1998 pri subjektu vpisa TAMARA, avtošo-
la in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pre-
žihova 2, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/00453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
z dne 12. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5347912
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:

52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 92712
Dejavnost igralnic.

Pri dejavnosti pod šifro 92.712 družba
opravlja samo dejavnosti igralnih avtomatov.
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Rg-201007
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 97/00509 z dne 15. 1. 1998
pod št. vložka 1/02335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala (povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki), spremembo zastopnikov
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5821347
Firma: 3 – E CONSULTING, trgovin-

ska in storitvena družba, d.o.o.
Skrajšana firma: 3 – E CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Nem-

čavci 1d
Osnovni kapital: 14,500.000 SIT
Ustanovitelj: 3-E HANDELS-UND DIEN-

STLEISTUNGS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wels, Avstrija, Uhlandstrasse 50, vstop
14. 6. 1993, vložek 14,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Heger Wolfgang, razrešen 11. 9.
1997; prokurist Krennbauer Josef, razre-
šen 11. 9. 1997; prokuristka Trontelj Viole-
ta, Grosuplje, Ljubljanska cesta 4f, imeno-
vana 30. 8. 1996; direktor Korun Franc,
Velenje, Kopališka c. 86, imenovan 17. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Estfeller Klaus, Wels, Avstrija, imeno-
van 11. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-

nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba ne
opravlja revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 8. 1996 in 17. 12. 1996.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 9. 1997.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri okrožnem sodišču v Celju pod
vl. št. 1/6139/00.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo vpisana v sodni register s sklepom
Srg 1402/93 z dne 23. 11. 1993 in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
vpisana v sodni register s sklepom Srg
3068/94 z dne 27. 9. 1995 okrožnega
sodišča v Celju.

Rg-201008
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01294 z dne 14. 1.
1998 pri subjektu vpisa WIND, zastopstvo,
posredovanje, izdelki iz papirja, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: M. Kuzmiča 34a,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 10/00882/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme, po-
večanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5479738
Firma: WIND, Agencija za marketing,

inženiring in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: WIND, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanoviteljica: Vild Nataša, Murska So-

bota, M. Kuzmiča 34a, vstop 10. 12. 1990,
vložek 1,780.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Vild Nataša, imenovana 10. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
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drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-201009
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00007 z dne 13. 1.
1998 pri subjektu vpisa SVETOVANJE IN
RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o., sedež:
Kocljevo naselje 9, 9231 Beltinci, pod
vložno št. 1/00316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o začetku stečajnega
postopka, spremembo firme in osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5303974
Firma: SVETOVANJE IN RAČUNALNI-

ŠKE STORITVE, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: SIRS, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Voroš Dezider, razrešen 7. 1. 1998;
stečajni upravitelj Ščap Štefan, Murska So-
bota, Ulica ob progi 53, imenovan 7. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 21/97-3 z dne 7. 1.
1998.

Pri vpisu izbrisa zastopnika so bile tuje
črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-201010
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00224 z dne 14. 1.
1998 pri subjektu vpisa ERLICHER, druž-
ba za trgovino na debelo in drobno z
mešanim blagom, Bakovci, d.o.o., sedež:
Bakovci, Panonska 20, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01962/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5784859
Firma: ERLICHER-EX, družba za trgo-

vino na debelo in drobno z mešanim
blagom, Radenci, d.o.o.

Skrajšana firma: ERLICHER-EX, Raden-
ci, d.o.o.

Sedež: 9252 Radenci, Gubčeva ce-
sta 12

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Geiger Horst, Graz, Avstri-

ja, Franckstrasse 35, vstop 25. 12. 1992,
vložek 1,501.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Erlicher Helmut, izstop 5. 5. 1994;
Leutschacher Werner, izstop 5. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Geiger Horst, razrešen 5. 5. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Erlicher Helmut, raz-
rešen 5. 5. 1994; prokuristka Volf Marjana,
Gornja Radgona, Ob progi 9, imenovana
23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
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;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-201012
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00659 z dne 7. 1.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRAD-
BENO PODJETJE POMGRAD, Murska
Sobota, d.d., sedež: Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00853/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta z dne
26. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5459001

Rg-201013
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00710 z dne 7. 1.
1998 pri subjektu vpisa MIZAR, Splošno
mizarstvo, d.o.o., sedež: Kocljevo nase-
lje 9, 9231 Beltinci, pod vložno
št. 1/00890/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predlog za začetek stečajnega
postopka s temile podatki:

Matična št.: 5473063
Vpiše se predlog za začetek postopka

stečaja, ki ga je pri tem sodišču pod opr. št.
St 20/97-1 dne 29. 12. 1997 vložila druž-
ba sama.

Rg-201014
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00712 z dne 7. 1.
1998 pri subjektu vpisa SVETOVANJE IN
RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o., se-
dež: Kocljevo naselje 9, 69231 Beltinci,
pod vložno št. 1/00316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predlog za začetek
stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5303974
Sedež: 9231 Beltinci, Kocljevo nase-

lje 9
Vpiše se predlog za začetek postopka

stečaja, ki ga je pri tem sodišču pod opr. št.
St 21/97-1 dne 29. 12. 1997 vložila druž-
ba sama.

Rg-201016
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00698 z dne 29. 12.
1997 pod št. vložka 1/02333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1254260
Firma: D&M TRADE, Trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: D&M TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miljuš Dragutin, Lendava,

Partizanska 75, vstop 19. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Miljuš Dragutin, imenovan 19. 12.
1997, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili;  50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih 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
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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.; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih 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 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in 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; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 52.488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., družba ne opravlja trgovine z orožjem,
pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
74.140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje, družba ne opravlja arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pri dejavnosti pod šifro 74.600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje, oprav-
lja družba samo varovanje.

Rg-201018
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00610 z dne 24. 12.
1997 pod št. vložka 1/02332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1226673
Firma: KAPLICA, Namakalna zadruga,

z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 9226 Moravske Toplice,

Kranjčeva 3

Osnovni kapital: 80.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Janez, Bogojina,

Ivanci 44, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  Rous Marija, Bogojina,
Ivanci 77, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  Zadravec Janez, Bogoji-
na, Ivanci 31, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  Nežič Franc, Bogojina,
Ivanci 36, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  Antolin Alojz, Bogojina,
Ivanci 81a, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  Sraka Anton, Bogojina,
Ivanci 8, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  POMURSKI NAMAKALNI
KONZORCIJ, g.i.z., Murska Sobota, Len-
davska 11, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine;  Petrovič Anica, Mačkovci,
Moščanci 39, vstop 13. 11. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Nežič Franc, imenovan 13. 11.
1997, kot predsednik zadruge zastopa za-
drugo z omejitvijo, da sklepa pravne posle o
odsvojitvi in nakupu ter obremenitvi nepre-
mičnin po poprejšnji pisni odločitvi upravne-
ga odbora zadruge.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
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 vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 15310 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 15420 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15610 Mlinarstvo; 15710 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 15980 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
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Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74820 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti vpisane pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti.

Rg-201019
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00653 z dne 19. 12.
1997 pod št. vložka 1/02331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1253522
Firma: VAVTAR DAMJAN, živilska in

druga trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VAVDAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota,

Slomškova ulica 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vavtar Damjan, Murska So-

bota, Ciril Metodova ulica 42a, vstop 4. 12.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vavtar Damjan, imenovan 4. 12.
1997, zastopa in predstavlja družbo samo-
stojno, posamično in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 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-
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; 60230
Drug kopenski potniški promet; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing).

Pri dejavnosti pod šifro 51180- Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-201020
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 97/00609 z dne 18. 12. 1997
pod št. vložka 1/02330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1228218
Firma: CZTR- Center za zunanjo trgo-

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

govornostjo
Sedež. 9252 Radenci, Zdraviliško na-

selje 12
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Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: GOSPODARSKA ZBORNI-

CA SLOVENIJE, Ljubljana, Slovenska 41,
vstop 30. 10. 1997, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; RADENSKA –
ZDRAVILIŠČE, Radenci, d.o.o., Radenci,
Zdraviliško naselje 12, vstop 30. 10. 1997,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; SOCIUS, Družba za svetovanje, in-
ženiring in založništvo, d.d., Ljubljana, Tr-
žaška 132, vstop 30. 10. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sreš Martin, Radenci, Prisojna 27,
imenovan 30. 10. 1997, zastopa in pred-
stavlja družbo z naslednjimi omejitvami, da
potrebuje predhodno soglasje skupščine
družbe za naslednje posle: za investicije, ki
niso potrjene in sprejete v letnem planu de-
la; za najetje posojil in kreditov, ki niso zajeti
v letnem planu; za spremembo splošnih na-
čel poslovne politike, spremembe program-
ske politike in spremembe poslovnih pogo-
jev; za dajanje poroštva in obremenitev pre-
moženja s hipoteko ter prevzemanje drugih
obveznosti; za pravne posle tekočega po-
slovanja, katerega obligacije za posamezne
primere presegajo 5 (pet) % osnovnega ka-
pitala družbe; za sprejemanje delavcev druž-
be v delovno razmerje.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-201021
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00601 z dne 18. 12.
1997 pod št. vložka 1/02328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1233769
Firma: R.W. – podjetje za gostinsko in

založniško dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: R.W., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Desnjak 50a
Osnovni kapital: 1,717.262 SIT
Ustanovitelj: Keček Peter, Ljutomer, Des-

njak 50a, vstop 5. 11. 1997, vložek
1,717.262 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Keček Peter, imenovan 5. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik To-
mažič Ferdinand, Križevci pri Ljutomeru, Kri-
ževci pri Ljutomeru 26a, imenovan 5. 11.
1997, kot namestnik direktorja zastopa
družbo z omejitvami pri obremenjevanju in
odsvajanju nepremičnin, za kar potrebuje
soglaje direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-

zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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; 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-201024
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00520 z dne 3. 12.
1997 pod št. vložka 1/02322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1227220
Firma: ERINOX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ERINOX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9251 Tišina, Tišina št. 1
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Ustanovitelja: Farič Jožef, Tišina, Tropov-

ci, Kolesarska ulica 17, vstop 30. 10. 1997,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Rožman Janez, Radenci, Štefana
Kovača ulica 1, vstop 30. 10. 1997, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nekrep Milan, Radenci, Kapelska ce-
sta 19, imenovan 30. 10. 1997, zastopa in
predstavlja družbo samostojno, posamično
in brez omejitev; prokurist Farič Jožef, ime-
novan 30. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
28620 Proizvodnja drugega orodja; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo;  51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74140- Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-201025
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00335 z dne 17. 12.
1997 pri subjektu vpisa MOLET, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., sedež: Kocljeva 7,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02275/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5986427
Ustanovitelj: Torok Olga, Lendava, Trg

ljudske pravice 13, vstop 6. 12. 1996, vlo-
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žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jurkovič Breda, izstop 2. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Jurkovič Breda, razrešena 2. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67130-Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja le dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Pri vpisu osebnega imena ustanovitelji-
ce in zastopnice družbe Torok Olge so bile
tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane ta-
ko, da so bile dodatne oznake izpuščene
(četrti odstavek, v zvezi z drugim odstavkom
9. a člena Pravilnika o načinu vodenja sod-
nega registra Ul. list RS št. 18/94 in 3/97).

Rg-201028
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00619 z dne 19. 12.
1997pri subjektu vpisa USNJARSTVO
FIŠER – strojenje kož in dodelava usnja,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 5, 9240 Ljuto-
mer, pod vložno št. 1/02232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in zastopnikov  s temile podatki:

Matična št.: 5945577
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Fišer Aleš, Ljutomer, Cankarjeva 5,
imenovan 28. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 67130- Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja le dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-201030
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00646 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa KK RADGONA,
Podjetje za poslovni inženiring, Gornja
Radgona, p.o., sedež: Jurkovičeva 5-9,
9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01001/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o začetku likvidacijskega
postopka, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Firma: KK RADGONA, Podjetje za po-
slovni inženiring, Gornja Radgona, p.o.,
V LIKVIDACIJI

Skrajšana firma: KK RADGONA, p.o., –
V LIKVIDACIJI

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škrobar Franc, razrešen 3. 12.
1997; likvidacijski upravitelj Žilavec Miran,
Murska Sobota, Zelena ulica 25, imenovan
3. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku postopka
likvidacije opr. št. St 17/97-3 z dne 3. 12.
1997.

Rg-201031
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00293 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa K.O.S. ŽAGAR, Pod-
jejtje za knjigovodske in obrtne storitve,
Apače, d.o.o., sedež: Apače 11, 9253
Apače,  pod vložno št. 1/00997/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5630169
Firma: K.O.S. ŽAGAR, Podjetje za knji-

govodske in obrtne storitve, Apače, d.o.o.
Skrajšana firma: K.O.S. ŽAGAR, Apa-

če, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Jožica in Žagar

Franc, oba iz Apač, Apače 11, vstopila
20. 2. 1991, vložila po 754.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Žagar Jožica, imenovana 20. 2. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ža-
gar Franc, imenovan 20. 2. 1991, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-201034
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00695 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa RADENSKA SI-
STEMI, Polnilna in pakirna tehnika, Ra-
denci, d.o.o., sedež: Zdraviliško naselje
14, 9252 Radenci, pod vložno
št. 1/00469/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predlog za začetek stečajnega
postopka s temile podatki:

Matična št.: 5363799
Vpiše se predlog za začetek postopka

stečaja, ki ga je pri tem sodišču pod opr. št.
St 19/97-1 dne 18. 12. 1997 vložila druž-
ba sama.

Rg-201035
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00482 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa TOKAM, Podjetje
za zaključna dela v gradbenišvtu, inže-
niring in trgovina, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Spodnja Ščavnica 74,
69250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5296013
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Spod-

nja Ščavnica 74
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kampuš Boštjan, razrešen 5. 9.
1997; direktor Kampuš Anton, Gornja Rad-
gona, Spodnja Ščavnica 20d, imenovan
5. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za sploš-
no rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih

kmetijskih in gozdarskih strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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;
60240 Cestni tovorni promet; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74120- Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro 74140- Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, družba ne opravlja arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

NOVO MESTO

Rg-200433
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00440 z dne 5. 1.
1998 pri subjektu vpisa A TEMPO DESIGN,
Industrijsko in grafično oblikovanje, de-
sign in fotografija, Mokronog, d.o.o., se-
dež: Stari trg 34, 8230 Mokronog, pod
vložno št. 1/01541/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5455588
Firma: A TEMPO DESIGN, Industrij-

sko, grafično oblikovanje, fotografija,
d.o.o.

Skrajšana firma: A TEMPO DESIGN,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,530.301 SIT
Ustanovitelj: Dvornik Borut, Mokronog,

Stari trg 34, vstop 4. 10. 1990, vložek
1,530.301 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
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na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-200434
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00568 z dne 30. 12.
1997 pri subjektu vpisa TOM –OPREMA,
Tovarna tekstilno avtomobilske opreme,
d.o.o., Mirna, sedež: Glavna cesta 41,
8233 Mirna, pod vložno št. 1/02691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5667178
Osnovni kapital: 182,726.850 SIT
Ustanovitelj: TOM, tovarna opreme,

d.o.o., Mirna, Glavna cesta 41, vstop
21. 9. 1992, vložek 182,726.850 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-200438

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00562 z dne 29. 12.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
STOPIČE, p.o., sedež: Stopiče 37, 8322
Stopiče, pod vložno št. 1/02503/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, spremembo nazi-
va ustanovitelja in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne ka-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086833
Firma: OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
Skrajšana firma: OŠ STOPIČE
Ustanovitelj: Skupščina občine Novo me-

sto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina No-
vo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996, vložek 95,917.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 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; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-200442
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00482 z dne 23. 12.
1997 pod št. vložka 1/04006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227246
Firma: POLJŠAK, trgovina in storitve,

d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: POLJŠAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov

trg 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poljšak Boštjan, Otočec,

Dolenja vas 14a, vstop 15. 10. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Poljšak Tanja, Otočec, Dolenja vas
14a, imenovana 15. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Poljšak
Boštjan, imenovan 15. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnik direk-
torice.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 26130 Proizvodnja votlega stekla;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
45310 Električne inštalacije; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 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; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
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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-
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; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 85142 Alter-
nativne oblike zdravljenja; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 - Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
razen farmacevtskih izdelkov in kozmetike;
pri dejavnosti pod šifro 85.142 - Alternativ-
ne oblike zdravljenja, od tega optometrija.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjen dne 15. 10. 1997.

Rg-200443
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00470 z dne 23. 12.
1997 pod št. vložka 1/03202/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenehanje po-
družnice in izbris iz registra s temile podatki:

Matična št.: 5754194002
Firma: PERSPEKTIVA, d.d., Borzno po-

sredniška družba, PODRUŽNICA
LJUBLJANA

Skrajšana firma: PERSPEKTIVA, d.d.,
PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 156
Ustanovitelj: PERSPEKTIVA, d.d., Borz-

no posredniška družba, Metlika, Kidričevo
naselje, vstop 23. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Južna Dare, Suhor, Dragomlja vas
23, imenovan 23. 10. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 23. 10. 1997.

Rg-200445

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00530 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa FEST, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, razvoj, svetovanje in
finačni inženiring, sedež: Trubarjeva 7,
8310 Šentjernej, pod vložno
št. 1/03682/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala, razši-
ritev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 29. 8. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5845912
Firma: FEST, trgovina, razvoj, sveto-

vanje in finačni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: FEST, d.o.o.

Osnovni kapital: 10,850.000 SIT
Ustanovitelji: Baznik Franc, Novo mesto,

Cesta herojev 56, vstop 18. 4. 1994, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Colarič Jože, Šentjernej, Resslova 3, vstop
18. 4. 1994, vložek 1,550.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kovačič Franc, Šent-
jernej, Turopolje 19, vstop 18. 4. 1994, vlo-
žek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rostohar Stanislav, Brežice, Prežihova
12, vstop 28. 11. 1995, vložek 1,550.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rostohar
Mihajlo, Krško, Gubčeva 9, vstop 28. 11.
1995, vložek 1,550.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Piletič Zlata, Novo mesto,
Smrečnikova 24, vstop 28. 11. 1995, vlo-
žek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Fink Jože, Straža, Resa 9, vstop
28. 11. 1995, vložek 1,550.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 33100 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 33200 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 33300 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa 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, 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-200447
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00329 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa BEGRAD D.D.,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, sedež:
Zadružna cesta 14, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/00311/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov,
članov nadzornega sveta in spremembo sta-
tuta z dne 21. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5062381
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-

neralni direktor Panjan Franc, Črnomelj,
Dobliče 20, razrešen 30. 9. 1996 in dne

1. 10. 1996 imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; član uprave Štu-
kelj Tomaž, razrešen 30. 9. 1996; član
uprave Stegne Jože, razrešen 30. 9. 1996;
član uprave Muren Branko, Črnomelj, Nova
Loka 49, razrešen 30. 9. 1996 in dne
1. 10. 1996 imenovan za prokurista.

Člani nadzornega sveta: Balkovec Franc,
Ružič Karel, Dujec Jožica, Jacović Franjo,
Franko Živko, Lozar Vinko, Vardijan Karel in
Žvipelj Aleksandra, vsi izstopili 21. 6. 1996
ter Balkovec Franc – predsednik, Žvipelj
Aleksandra, Vardijan Karel, Ružič Karel in
Tajner Slavica, vsi vstopili 21. 6. 1996.

Rg-200448
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00531 z dne 22. 12.
1997 pod št. vložka 1/04005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253204
Firma: VP-FLEX, d.o.o. – Izdelava elek-

tričnih naprav, elementov in podsklopov,
Šentjernej

Skrajšana firma: VP-FLEX, d.o.o., Šent-
jernej

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8310 Šentjernej, Trubarjeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Lovrenc, Šentjernej,

Šmarje 3, vstop 5. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zalokar Lovrenc, imenovan 5. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Močnik Stanislav, Kostanjevica na Kr-
ki, Grajska 31, imenovan 5. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov
in naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elektron-
skih komponent; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 5. 11. 1997.
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Rg-200449
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00563 z dne 19. 12.
1997 pri subjektu vpisa L TOUR, za-
stopstvo, prevozi, turizem, špedicija,
Trebnje, d.o.o., sedež: Rimska 33, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/00878/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, spremembo se-
deža in družbene pogodbe z dne 15. 12.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5348943
Firma: L TOUR, zastopstvo, organizi-

ranje prevozov, turizem, gostinstvo,
Trebnje, d.o.o.

Skrajšana firma: L TOUR, Trebnje,
d.o.o.

Sedež: 8210 Trebnje, Štefan pri Treb-
njem 36

Rg-200451
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00157 z dne 18. 12.
1997 pri subjektu vpisa RADIATOR, pro-
izvodnja, trgovina, storitve in prevozi,
d.o.o., Mirna peč, sedež: Vihre 24, 8216
Mirna peč, pod vložno št. 1/02844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5706076
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:

45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga
zaključna gradbena dela.

Rg-200452
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00313 z dne 18. 12.
1997 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
ČRNOMELJ, sedež: Ulica Mirana Jarca
3, 8240 Črnomelj, pod vložno
št. 1/00044/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, spremembo
ustanovitelja in osnovnega kapitala, razširi-
tev dejavnosti in izbris nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5084725000
Skrajšana firma: GŠ ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 3,788.626 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Črno-

melj, izstop 23. 12. 1996; Skupščina obči-
ne Metlika, izstop 23. 12. 1996; Občina
Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop
24. 12. 1996, vložek 3,788.626 SIT.

Člani nadzornega sveta: Kunič Andrej,
Grdiša Jože in Aupič Drago, vsi izstopili
24. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
36300 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Glasbena šola Črno-
melj z dne 24. 12. 1996.

Pravila Glasbene šole Črnomelj z dne
7. 7. 1997.

Rg-200453
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00533 z dne 18. 12.
1997 pri subjektu vpisa GREDA, tovarna
sadnih izdelkov, d.o.o., Mirna, sedež:
Pod Radovnico 3, 8233 Mirna, pod vlož-

no št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva zastopnika
in spremembo družbene pogodbe z dne
24. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 52484899
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Gregorčič Bojan, Trebnje, Cankarje-
va ulica 35, razrešen 24. 11. 1997 in dne
15. 10. 1996 imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Škarja Olga, Mirna, Zapuže 4, imenovana
24. 11. 1997.

Rg-200629
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00012 z dne 20. 1.
1998 pri subjektu vpisa KOLPA, Proizvod-
nja in predelava plastičnih mas, d.d.,
Metlika, sedež: Rosalnice 5, 8330 Metli-
ka, pod vložno št. 1/01233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 19. 12. 1997, spremembo čla-
nov nadzornega sveta ter spremembo tipa
in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5100275
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kulovec Mirjan, Straža, Vavta vas
79, razrešen 19. 12. 1997 kot član zača-
sne uprave in imenovan za predsednika
uprave. Uprava potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta za naslednje vrste poslov: usta-
novitev novih podjetij, pridobivanje in ods-
vojitev delnic ter pridobivanje, odsvojitev in
ukinitev podjetij in obratov, ki posamič ali
skupno presegajo 20% celotnega kapitala
družbe; pridobivanje, odsvojitev in bremeni-
tev nepremičnin, ki posamič ali skupno pre-
segajo 20% celotnega kapitala družbe; na-
jemanje posojil in dajanje kreditov, ki posa-
mič ali skupno presegajo 20% celotnega
kapitala družbe v enem letu; investicije, ki
presegajo posamič ali skupno v enem po-
slovnem letu 20% celotnega kapitala druž-
be; dodelitev prokure.

Člani nadzornega sveta: Beličič Andrej,
izstop 19. 12. 1997 ter Doltar Miroslav in
Novak Borut, vstopila 19. 12. 1997.

Rg-200630
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00022 z dne 20. 1.
1998 pri subjektu vpisa SIMČIČ, Trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Železniki,
sedež: Železniki 4, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/02870/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5706661
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:

1724 Tkanje preje tipa svile; 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-200631
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00006 z dne 20. 1.
1998 pri subjektu vpisa KEKON, keramič-
ni kondenzatorji, d.o.o., Žužemberk, se-
dež: Grajski trg 15, 8360 Žužemberk,
pod vložno št. 1/03794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5915708
Osnovni kapital: 3,353.000 SIT
Ustanovitelj: Jordan Boris, Žužemberk,

Jurčičeva ul. 27, vstop 18. 9. 1995, vložek
3,353.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-200632
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00351 z dne 20. 1.
1998 pri subjektu vpisa KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, sedež: Šmar-
ješka cesta 6, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter članov nadzo-
nega sveta in spremembo poštne številke s
temile podatki:

Matična št.: 5043611
Sedež: 8501 Novo mesto, Šmarješka

cesta 6
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Kovačič Miloš, dipl. farm.,
Otočec ob Krki, Grajska cesta 2, razrešen
30. 7. 1997 in ponovno imenovan za gene-
ralnega direktorja, ki kot predsednik uprave
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Pla-
vec Stanislav, dipl. oec., Novo mesto, Ce-
sta brigad 43, razrešen 30. 7. 1997 kot
namestnik generalnega direktorja – namest-
nik predsednika uprave in imenovan za čla-
na uprave, ki zastopa v skladu s Poslovni-
kom uprave; zastopnik Colarič Jože, dipl.
oec., Novo mesto, Lebanova 18, razrešen
30. 7. 1997 kot namestnik generalnega di-
rektorja – namestnik predsednika uprave in
imenovan za člana uprave, ki zastopa v skla-
du s Poslovnikom uprave; član uprave Po-
ljanec Janez, dipl. ing. kem. t., Škofja Loka,
Kidričeva cesta 52, imenovan 30. 7. 1997,
zastopa družbo v skladu s Poslovnikom
uprave.
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Člani nadzornega sveta: Fink Tatjana,
Prijatelj Marko, Prijatelj Janez, Premk Franc,
Škof Matija, Bajc Zvezdana, Skubic Jožica,
Petančič Boris, Šuštar Božena in Lekše Bo-
rut, vsi izstopili 19. 6. 1997 ter Prijatelj Ja-
nez, Kolman Dragomir, Fink Tatjana, Škof
Matija, Urbas Andrej, Kastelic Janko, Bajc
Zvezdana, Skubic Jožica, Petančič Boris,
Šuštar Božena, Lekše Borut in Kermc So-
nja, vsi vstopili 19. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 druž-
ba ne sme opravljati poizvedovalne dejav-
nosti.

Rg-200633
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00566 z dne 19. 1.
1998 pri subjektu vpisa UNITPLAST,
d.o.o., proizvodnja in storitve, sedež: Ba-
ragov trg 6, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/03909/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, spremem-
bo družbenikov in poslovnih deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5956692
Sedež: 8360 Žužemberk, Grajski

trg 15
Ustanovitelja: OPUS, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Šentrupert, Gornje
Jesenice 6, vstop 1. 7. 1996, vložek
7,826.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pust Srečko, Trebnje, Levstikova 17,
vstop 13. 12. 1997, vložek 1,956.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-200634
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00516 z dne 16. 1.
1998 pri subjektu vpisa IMP
PROMONT-ELEKTRO, projektiranje in
montaža, d.o.o., Novo mesto, sedež: Še-
gova 116, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03971/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in spremembo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1189751
Osnovni kapital: 17,578.232 SIT
Ustanovitelji: Martinčič Andrej, Novo me-

sto, Ulica MIlke Šobar 23, vstop 13. 3.
1997, vložek 4,366.667 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Cesar Franc, Mirna peč, Vr-
hovo pri Mirni peči 12, vstop 13. 3. 1997,
vložek 4,366.667 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Filipčič Stojan, Ljubljana, Freyerje-
va 36, vstop 4. 11. 1997, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Avsec Marko, Domžale, Zoisova 27,
vstop 4. 11. 1997, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Britovšek Pe-
ter, Ljubljana, Trebinjska 4, vstop 4. 11.
1997, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-200636
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 98/00019 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INTERTEKS, trgovina, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Westrova 13, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01613/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5466750
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:

28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.

Rg-200637
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00014 z dne 15. 1.
1998 pri subjektu vpisa OMORIKA, trgovi-
na na debelo in drobno, d.o.o., Dolenj-
ske Toplice, Na griču 12, sedež: Na gri-
ču 12, 8350 Dolenjske Toplice, pod vlož-
no št. 1/00862/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo akta o ustanovitvi z dne
2. 10. 1997, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5352754
Osnovni kapital: 3,029.000 SIT
Ustanovitelj: Škedelj Rado, Dolenjske

Toplice, Na griču 12, vstop 25. 3. 1990,
vložek 3,029.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
02020 Gozdarske storitve; 20100 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 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, sla-
me in protja; 36110 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Daja-
nje 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; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih 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 cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi 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 riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debe-
lo 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
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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 in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
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no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 60220 Stori-
tve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-200638
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00553 z dne 15. 1.
1998 pri subjektu vpisa DEKOP, d.o.o., ko-
vinsko predelovalna industrija, sedež:
Ljubljanska 16, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313104
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:

2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-

nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 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.

Rg-200639
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00552 z dne 15. 1.
1998 pod št. vložka 1/04008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1252844
Firma: AVTOTRANSPORT – BLATNIK

& CO., podjetje za storitve in trgovino,
d.n.o., Veliki Gaber

Skrajšana firma: AVTOTRANSPORT –
BLATNIK & CO., d.n.o., Veliki Gaber

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8213 Veliki Gaber, Pristavica
pri Velikem Gabru 9

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Marjan in Blatnik

Cvetka, oba iz Velikega Gabra, Pristavica
pri Velikem Gabru 9, vstopila 1. 12. 1997,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Blatnik Marjan, imenovan 1. 12.
1997, kot direktor zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Blatnik Cvetka, ime-
novana 1. 12. 1997, kot namestnica direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
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; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
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Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje.

Poghodba o ustanovitvi družbe z neo-
mejeno odgovornostjo z dne 1. 12. 1997.

Rg-200640
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00570 z dne 14. 1.
1998 pri subjektu vpisa NEDA – promet s
tekstilnimi izdelki, Vinica, d.o.o., sedež:
Drenovec 28, 8344 Vinica, pod vložno
št. 1/00606/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, skrajšano
firmo in uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5329248
Skrajšana firma: NEDA, d.o.o., Vinica
Sedež: 8344 Vinica, Stara Lipa 19
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 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; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 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; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 go-
spodinjskimi, 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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; 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 go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-200642
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00575 z dne 9. 1.
1998 pri subjektu vpisa TRI-K, proizvod-
nja, trgovina na debelo in drobno, go-
stinstvo in storitve, Dvor, d.o.o., sedež:
Dvor 60, 8361 Dvor, pod vložno
št. 1/02772/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712530
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 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.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 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; 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; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;

3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200643
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00004 z dne 9. 1.
1998 pri subjektu vpisa FARGO, uvoz in
izvoz, Novo mesto, d.o.o., sedež: Mestne
njive 9, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/02852/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5709342
Ustanovitelj: Vahčič Jožef, izstop 12. 11.

1997; Vahčič Bernard, Šentjernej, Cesta
oktobrskih žrtev 3, vstop 17. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vahčič Jožef, razrešen 12. 11. 1997;
direktor Vahčič Bernard, imenovan 7. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kav-
čuka v primarni obliki; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-

belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7230 Ob-
delava podatkov; 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; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-200644

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00350 z dne 8. 1.
1998 pri subjektu vpisa KEKO – VARICON,
družba za proizvodnjo in razvoj elektron-
skih komponent, Grajski trg 15, 68360
Žužemberk, d.o.o., sedež: Grajski trg 15,
8360 Žužemberk, pod vložno
št. 1/03795/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
ter spremembo družbenikov in njihovih po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5915767
Osnovni kapital: 90,148.333 SIT
Ustanovitelja: KEKO, tovarna keramič-

nih kondenzatorjev, d.d., Žužemberk, izstop
5. 2. 1997; Tehnološki razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.o.o., Ljubljana, Štefa-
nova 15, vstop 19. 9. 1995, vložek
58,473.333 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Živić Zoran, Medvode, Škofjeloška
cesta 21, vstop 26. 6. 1997, vložek
31,675.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-200645
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00576 z dne 7. 1.
1998 pri subjektu vpisa RENOVA, storitve,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Novo me-
sto, sedež: Cegelnica 46, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02086/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5845629



Stran 3336 / Št. 32 / 23. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-200921
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00227 z dne 28. 1.
1998 pri subjektu vpisa KSE, Tovarna za
proizvodnjo konektorjev in spojnih ele-
mentov, d.o.o., Novo mesto, sedež: Pod-
bevškova 4, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/03201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5754445
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ščap Štefan, razrešen 31. 5. 1997;
direktor Bajec Vinko, Novo mesto, Smole-
nja vas 22a, imenovan 1. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-200924
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00195 z dne 27. 1.
1998 pri subjektu vpisa TOVARNA ZA
PROIZVODNJO KONEKTORJEV IN SPOJ-
NIH ELEMENTOV, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Velika Cikava 22, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča fantaz. ime,
skrajšano firmo, nadzorni svet, spremembo
sedeža, družbenikov, zastopnikov, poveča-
nje kapitala, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754445
Firma: KSE, Tovarna za proizvodnjo

konektorjev in spojnih elementov, d.o.o.,
Novo mesto

Skrajšana firma: KSE, d.o.o., Novo
mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Pod-
bevškova 4

Osnovni kapital: 9,600.000 SIT
Ustanovitelji: Ščap Štefan, Novo mesto,

Velika Cikava 21, vstop 24. 3. 1993, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jurca Andrej, izstop 1. 1. 1995; Ba-
jec Vinko, Novo mesto, Smolenja vas 22a,
vstop 24. 3. 1993, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Jevšek Ivan, No-
vo mesto, Skalna ulica 10, vstop
24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Somrak Karol, Mir-
na peč, Vihre 7, vstop 24. 3. 1993, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Andrejčič Julijana, Novo mesto, Jakčeva uli-

ca 9, vstop 24. 3. 1993, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Koželj Bo-
ris, Brusnice, Velike Brusnice 58a, vstop
24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Somrak Janez, Mir-
na peč, Goriška vas 7, vstop 24. 3. 1993,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Rožanc Slađana, Novo mesto, Nad
mlini 58, vstop 24. 3. 1993, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ribič Drago, Trebelno, Češnjice pri Trebel-
nemu 26, vstop 24. 3. 1993, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bašelj Vinko, Semič, Gaber 3b, vstop
24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Železnik Jože, No-
vo mesto, Koroška vas 39a, vstop
24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vučković Vera, No-
vo mesto, Ragovska 8, vstop 24. 3. 1993,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pavček Slavko, Novo mesto, Gor-
nje Karteljevo 30, vstop 24. 3. 1993, vlo-
žek 400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Verstovšek Jože, Novo mesto, Šego-
va 16, vstop 24. 3. 1993, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Adamič
Slavko, Novo mesto, Muhaber 19, vstop
24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Železnik Branko,
Tržišče, Kresinji vrh 9, vstop 24. 3. 1993,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vidiček Željko, Novo mesto, Nad
mlini 4, vstop 24. 3. 1993, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Cimer-
mančič Jože, Brusnice, Velike Brusnice 85,
vstop 24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Junc Olga, Šent-
jernej, Pristava 9, vstop 24. 3. 1993, vlo-
žek 200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Klevišar Miran, Novo mesto, Valanti-
čeva 3, vstop 24. 3. 1993, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ferenček
Franc, Novo mesto, Jakčeva 3, vstop
24. 3. 1993, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Dujmović Rajka, No-
vo mesto, Slavka Gruma 24, vstop
24. 3. 1993, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Murgelj Darja, Mir-
na peč, Dolenja vas 18, vstop 24. 3. 1993,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pavlin Ana, Novo mesto, Češča vas
28, vstop 24. 3. 1993, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Gačnik
Tončka, Novo mesto, Petelinjek 37, vstop
24. 3. 1993, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Avbar Breda, Stra-
ža, Vavta vas 100, vstop 1. 1. 1994, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Jurca Andrej, razrešen 1. 1.
1995; družbenik Somrak Janez, razrešen
21. 5. 1996 in ponovno imenovan za druž-
benika, ki zastopa družbo omejeno na pro-
izvodnem področju: doma pri sklepanju po-
godb in drugih pravnih opravil; pri preventiv-
nem in tekočem vzdrževanju; pri investicij-
skem vzdrževanju; pri izvedbi zaščite pri
delu; pri prevzemni, fazni in končni kontroli.

Člani nadzornega sveta: Andrejčič Julija-
na, Klevišar Miran in Dujmović Rajka, vsi
vstopili 21. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 27350 Druga primarna prede-

lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-200925
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00028 z dne 26. 1.
1998 pri subjektu vpisa TOPOL, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Gradac,
sedež: Gradac 57, 8332 Gradac, pod
vložno št. 1/01896/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518776
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:

0202 Gozdarske 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; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 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.; 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; 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
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za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami.

Rg-200926
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00005 z dne 23. 1.
1998 pri subjektu vpisa LOBA, proizvod-
nja, trgovina in storitve, Trebnje, d.o.o.,
sedež: Gorenja Nemška vas 18, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/03152/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 6. 1. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5762561
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 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; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3330 Proizvod-

nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 40103 Druga proizvodnja elek-
trike; 4531 Električne inštalacije; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-200927
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00534 z dne
22. 1.1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA
BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, d.o.o.,
sedež: Glavni trg 10, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03718/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-

ka zaradi odsvojitve poslovnega vložka s
temile podatki:

Matična št.: 5870950
Ustanovitelji: ZAVAROVALNICA TILIA,

d.d., Novo mesto, izstop 9. 9. 1997; DO-
LENJSKA BANKA, d.d., Novo mesto, Seid-
lova cesta 3, vstop 10. 10. 1994, vložek
18,801.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo me-
sto, Šmarješka cesta 6, vstop 10. 10.
1994, vložek 16,747.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; KOMET, Konfekcija
Metlika, d.d., Metlika, Rosalnice 1, vstop
15. 7. 1996, vložek 5,194.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; VODNOGOSPO-
DARSKO PODJETJE NOVO MESTO, p.o.,
Novo mesto, Trdinova 23, vstop 15. 7.
1996, vložek 3,773.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; ZARJA, stanovanjsko podjet-
je, d.d., Novo mesto, Prešernov trg 5, vs-
top 15. 7. 1996, vložek 3,773.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; TRIMO, inženi-
ring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.,
Trebnje, Prijateljeva 12, vstop 15. 7. 1996,
vložek 3,491.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kramarič Silvester, Črnomelj, Par-
tizanska pot 15c, vstop 15. 7. 1996, vlo-
žek 1,243.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Bajec Ljudmila, Novo mesto, Smo-
lenja vas 22a, vstop 10. 10. 1994, vložek
1,458.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Plut Iztok, Šentjernej, Staro sejmišče
8, vstop 10. 10. 1994, vložek 133.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Čič Mar-
jetka, Novo mesto. Šegova ulica 1, vstop
26. 3. 1996, vložek 133.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-200928
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00285 z dne 21. 1.
1998 pri subjektu vpisa TESNILA, Tovar-
na motornih tesnil, d.d., Velika Loka,
8212 Velika Loka, sedež: Velika Loka,
8212 Velika Loka, pod vložno
št. 1/01786/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti in spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5496080
Član nadzornega sveta: Drčar Peter,

vstopil 24. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:

20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 25130 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
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vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, 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
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 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;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;

74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 druž-
ba ne sme opravljati poizvedovalne dejav-
nosti.

Rg-201615
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00290 z dne 5. 2.
1998 pod št. vložka 1/04015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199269
Firma: BOMALES, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Nova loka 43
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Črne Rozalija, Črnomelj,

Kajuhova 2, vstop 23. 6. 1997, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Črne Marjan, Črnomelj, Kajuhova 2,
imenovan 2. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Črne Rozalija, imeno-
vana 5. 2. 1998, kot pomočnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 23. 6. 1997.

Rg-201617
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00386 z dne 4. 2.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKI LIST,
Novo mesto, d.o.o., časopisno založ-
niška družba, Glavni trg 24, Novo me-
sto, sedež: Glavni trg 24, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01575/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5048567
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., izstop 21. 7. 1997; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, izstop 21. 7. 1997; ATENA ENA, d.d.,
izstop 11. 7. 1997; Bartelj Andrej, Novo me-
sto, Vidmarjeva 44, vstop 9. 9. 1994, vložek

1,519.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bartelj Helena, Novo mesto, Vidmarjeva 44,
vstop 9. 9. 1994, vložek 231.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Bezek Jakše Mir-
jana, Metlika, Trdinova pot 4a, vstop 9. 9.
1994, vložek 345.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bizjak Marija, Novo mesto, Pod
Trško goro 33, vstop 9. 9. 1994, vložek
204.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dorniž Jožica, Novo mesto, Seidlova cesta
34, vstop 9. 9. 1994, vložek 436.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Leskovšek Sve-
te Mojca, Kočevje, Ulica heroja Marinclja 1,
vstop 9. 9. 1994, vložek 413.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Rustja Drago, No-
vo mesto, Seidlova c. 34, vstop 9. 9. 1994,
vložek 900.734 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Žibert Ljudmila, Novo mesto, Marklje-
va 13, vstop 9. 9. 1994, vložek 433.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rajer Sta-
nislava, Šmarješke Toplice, Vinji vrh 7a, vs-
top 9. 9. 1994, vložek 130.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Rustja Igor, Šentjer-
nej, Hrastje 32, Orehovica, vstop 9. 9. 1994,
vložek 207.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rustja Mira, Novo mesto, Ulica Marja-
na Kozine 3, vstop 9. 9. 1994, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
DOLENJSKI LIST, Novo mesto, d.o.o., No-
vo mesto, Glavni trg 24, vstop 21. 7. 1997,
vložek 1,483.266 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-201618
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00029 z dne 3. 2.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKI LIST,
Novo mesto, d.o.o., časopisno založ-
niška družba, Glavni trg 24, Novo me-
sto, sedež: Glavni trg 24, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01575/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5048567
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstop 7. 12. 1994; ATENA
ENA, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstop
7. 12. 1994, vložek 2,153.000 SIT.

Rg-201624
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00024 z dne 28. 1.
1998 pri subjektu vpisa MEGASTAR, za-
stopanje in svetovanje, d.o.o., sedež:
Partizanska pot 4a, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/03827/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5928303
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

6024 Cestni tovorni promet.

PTUJ

Rg-114431
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00076 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa NIZKE GRADNJE, gradbe-
no, storitveno in trgovsko podjetje, p.o.,
sedež: Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/03803/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, skrajšano firmo,
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spremembo pravno organizacijske oblike,
osnovnega kapitala, družbenikov, tipa za-
stopanja, člane nadzornega sveta in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5481503
Firma: NIZKE GRADNJE, gradbeno,

storitveno trgovska družba, d.d.
Skrajšana firma: NIZKE GRADNJE, d.d.,

Ptuj
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 90,700.000 SIT
Ustanovitelji: Podjetje za nizke gradnje

in hidrogradnje, p.o., Ptuj, izstop 11. 11.
1996; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 11. 11. 1996, vložek
18,730.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 11. 11. 1996,
vložek 9,070.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunaj-
ska 56, vstop 11. 11. 1996, vložek
16,885.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci notranjega odkupa po sez-
namu, vstopili 11. 11. 1996, vložili
29,427.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci interne razdelitve po sez-
namu, vstopili 11. 11. 1996, vložili
16,588.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Omulec Mitja, Ptuj, Rimska ploščad
10, razrešen 11. 11. 1996 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vela Rado, Lah
Otmar in Repič Zlatka, vsi vstopili 11. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Vpis lastninskega preoblikovanje na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01027/00785-1997/IJS z dne 4. 4.
1997.

Rg-115417
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00031 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BERLEK, vzreja rib, dvo-
živk in mehkužcev, d.o.o., sedež: Pobrež-
je 103c, 2284 Videm pri Ptuju, pod vlož-
no št. 1/03097/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5431689
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:

0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih

krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-115421
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00097 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PUKŠIČ, podjetje za od-
kup in prodajo ter predelavo, d.o.o., se-
dež: Jastrebci 62, 2276 Kog, pod vložno
št. 1/05730/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena družbe, skraj-
šane firme, zastopnikov in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5625947
Firma: PRIZMMA 3, predelava, po-

sredništvo, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIZMMA 3, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pukšič Pavel, razrešen 30. 4. 1997;
direktorica Orešnik Milena, Kog, Jastrebci
42, imenovana 30. 4. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15710 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z

žiti, semeni in krmo; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah.

Rg-115424
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00013 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TRTA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, tekstil in agrotehni-
ko, d.o.o., sedež: Gorišnica 23, 2272 Go-
rišnica, pod vložno št. 1/03867/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, poslovnih deležev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484065
Osnovni kapital: 3,820.621 SIT
Ustanovitelji: Fric Mateja, II. poslovni de-

lež, Gorišnica, Gorišnica 73, vstop
23. 11. 1990, vložek 820.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Reberc Miran, II.
poslovni delež, Gorišnica, Gorišnica 23, vs-
top 23. 11. 1990, vložek 410.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Fric Ladislav, II.
poslovni delež, Gorišnica, Gorišnica 73, vs-
top 23. 11. 1990, vložek 410.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 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 fer-
mentiranih pijač; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken
volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pri-
prava naravne svile ter sukanje in teksturira-
nje sintetične ali umetne filamentne preje;
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
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Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jek-
lenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 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 po-
pravila 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za

prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in kr-
mo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki ši-
roke porabe; 5151 Trgovina na debelo s tr-
dimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na 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, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-

javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve 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; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., družba opravlja vse, “ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 –
druge pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, družba opravlja sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri
dejavnosti po šifro K 74.12 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, družba opravlja vse, “razen
opravljanja revizijske dejavnosti”.

Rg-116547
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00312 z dne 18. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ŠTAJERTOURS, prevozi
potnikov in blaga, storitev avtobusne po-
staje, turistične storitve in trgovina, d.d.,
sedež: Ormoška cesta 31, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5015197
Pripojitev k družbi CERTUS avtobusni pro-

met Maribor, d.d., Linhartova 22, Maribor na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 24. 10.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-116549
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00307 z dne 11. 12. 1997 pod
št. vložka 1/09573/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227386
Firma: SIMAM INFO, informacijski si-

stemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMAM INFO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bernhard Zdenko, Ptuj,

Lackove čete 37, vstop 28. 11. 1997, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Stankovič Zoran, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 52, vstop 28. 11. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Siebenreich Alojz, Ptuj, Potrčeva cesta 44,
vstop 28. 11. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Siebenreich Alojz, imenovan 28. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 – raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba opravlja
vse, “razen opravljanje revizijske dejavnosti”.

Rg-116550
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00277 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KA & UP, zastopanje, po-
sredovanje, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Prečna pot 9a, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/07984/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744067
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kajnih Katarina, Ptuj, Prečna pot
9a, imenovana 29. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511

Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28620 Proizvodnja drugega orod-
ja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 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; 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 vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in

sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 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 materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
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; 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 restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55230 Dru-
ge 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); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
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63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil 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; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 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; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
“razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 – računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba opravlja vse, “razen opravljanja revi-
zijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro
K 74.600 – poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje, družba opravlja samo varovanje.

SLOVENJ GRADEC

Rg-108903
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00010 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa VAUKAN, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Podgorje 4a, 2381 Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, pod vložno št. 1/05731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi z
dne 7. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5625602
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:

1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 5. 1997:
5540 Točenje pijač in napitkov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov.”

Rg-114672

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00294 z dne 13. 11.
1997 pod št. vložka 1/04083/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5851688001
Firma: PISAR, računovodske, finanč-

ne, ekonomske, svetovalne in druge sto-
ritve, d.o.o., podružnica Tomšičeva 1,
Slovenj Gradec

Skrajšana firma: PISAR, d.o.o., podruž-
nica Slovenj Gradec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Tomši-

čeva 1
Ustanovitelj: PISAR, računovodske, fi-

nančne, ekonomske, svetovalne in druge
storitve, d.o.o., Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, Podgorje 83, vstop 9. 12. 1996, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Verčkovnik Vladimira, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Podgorje 44, imenovana
9. 12. 1996, zastopa podružnico kot po-
slovodkinja, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, podružnica oprav-
lja vse, razen “revizijske dejavnosti.”

Rg-114671
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00112 z dne 10. 11.
1997 pri subjektu vpisa ZIP CENTER, pod-
jetje za proizvodnjo, storitve, usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/09479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi z dne 11. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5925142
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-114674
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00177 z dne 13. 11.
1997 pri subjektu vpisa UNISTEK, podjetje
za proizvodnjo, storitve, zastopništvo in
trgovino, d.o.o., sedež: Mladinska ulica 27,
2367 Vuzenica, pod vložno št. 1/07786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne
20. 3. 1997 ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733235
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
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na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, družba opravlja vse,
razen “revizijske dejavnosti”.

Rg-114675
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 96/00295 z dne 14. 11.
1997 pod št. vložka 1/04083/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5851688002
Firma: PISAR, računovodske, finanč-

ne, ekonomske, svetovalne in druge sto-
ritve, d.o.o., podružnica Komenskega
22, Ljubljana

Skrajšana firma: PISAR, d.o.o., podruž-
nica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 22
Ustanovitelj: PISAR, računovodske, fi-

nančne, ekonomske, svetovalne in druge
storitve, d.o.o., Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, Podgorje 83, vstop 9. 12. 1996, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Verčkovnik Vladimira, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Podgorje 44, imenovana
9. 12. 1996, zastopa podružnico kot po-
slovodkinja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, podružnica oprav-
lja vse, razen “revizijske dejavnosti”.

Rg-115127
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00132 z dne 24. 11.
1997 pri subjektu vpisa TRO, tovarna re-
zalnega orodja, d.d., sedež: Perzonali 2,
2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/01343/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5090466
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košir Marko, razrešen 5. 3. 1997;
direktor Podojsteršek Milan, Ravne na Ko-
roškem, Tolsti vrh 115, imenovan 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čokelc Stani-
slav in Mežnar Drago,vstopila 30. 8. 1996;
Horvat Boris, izstopil 21. 3. 1997 ter Po-
žun Darja in Jehart Bojan, vstopila 30. 8.
1996; Ževart Milan, vstopil 21. 3. 1997.

Rg-115128
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 96/00259 z dne 19. 11.
1997 pri subjektu vpisa TRO, tovarna re-
zalnega orodja, d.d., sedež: Perzonali 2,
2391 Prevalje, pod vložno št. 1/01343/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090466
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Golob Jože, razrešen 21. 10. 1996;
direktor Košir Marko, Maribor, Trg Dušana
Kvedra 3, imenovan 21. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-115129
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 96/00221 z dne 18. 11.
1997 pri subjektu vpisa TRO, tovarna re-
zalnega orodja, d.d., sedež: Perzonali 2,
2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/01343/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta z dne 30. 8. 1996 ter razši-
ritev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5090466
Člani nadzornega sveta: Čokelc Stani-

slav, Mežnar Drago, Horvat Boris, Požun
Darjan in Jehart Bojan, vsi vstopili 30. 8.
1996 ter Fale Gorazd, Sirovina Emil, Podle-
snik-Peršak Marija, Lesjak Alfonz in Kramolc
Vili, vsi izstopili 30. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2960 Proizvodnja orožja in streliva.

Rg-115394
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00230 z dne 3. 12.
1997 pri subjektu vpisa TOVARNA
MUTA-EKONOMSKI INGENERING, podjet-
je za storitvene dejavnosti in zaposlova-
nje invalidov, d.o.o., sedež: Koroška cesta
51, 2366 Muta, pod vložno št. 1/08219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5763878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Osrajnik Anton, razrešen 1. 4. 1997;
direktor Hribernik Stanko, Muta, Gortina
146, imenovan 1. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-115395
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00275 z dne 4. 12.
1997 pri subjektu vpisa SLEMNIK, trgovi-
na z mešanim blagom, d.o.o., sedež: Gor-
tinska cesta 27a, 2366 Muta, pod vložno
št. 1/02631/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo priimka družbenice
in zastopnice, spremembo dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi z dne 10. 6. 1997, ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5400724
Ustanoviteljica: Slemnik Jožica, Muta,

Gortinska cesta 27a, vstop 15. 5. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slemnik Jožica, imenovana
15. 5. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
45100 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 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;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 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; 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 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 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 ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390



Stran 3344 / Št. 32 / 23. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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 de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi 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 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 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 go-
spodinjstvo; 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 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,

d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri de-
javnosti pod šifro 52.488 “trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.”, družba opravlja vse, razen dejavnosti
“z orožjem in strelivom”; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 “računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”,
družba opravlja vse, razen “revizijske dejav-
nosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.140 “pod-
jetniško in poslovno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.”

Pri vpisani družbenici in zastopnici Kra-
ker Jožici se vpiše sprememba priimka, ki
glasi: Slemnik Jožica.

Rg-115962
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00261 z dne 15. 12.
1997 pri subjektu vpisa MBCAD, računal-
niško projektiranje, d.o.o., sedež: Legen-
ska 18, 2380 Slovenj Gradec, pod vlož-
no št. 1/06072/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
20. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5640580
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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 apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 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; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “podjet-
niško in poslovno svetovanje”, družba oprav-
lja vse, razen “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115963
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00434 z dne 11. 12.
1997 pod št. vložka 1/09570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226975
Firma: RUBIS, zdravstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: RUBIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Parti-

zanska 16
Osnovni kapital: 1,795.870 SIT
Ustanovitelji: Rubin Ivan, vložek 1,495.870

SIT; Čuček-Rubin Blaženka, vložek 150.000
SIT; Rubin Samo, vložek 75.000 SIT in Rubin
Jan, vložek 75.000 SIT, vsi iz Slovenj Grad-
ca, Pameče 110, vstopili 10. 10. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rubin Ivan, imenovan 10. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
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stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73104 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena de-
javnost; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-116388
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 96/00258 z dne 23. 12.
1997 pri subjektu vpisa APIZ & CO, pod-
jetje za storitve, d.o.o., Slovenj Gradec,
sedež: Trg svobode 4, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/07238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, osnovnega kapitala, poslovnih
deležev, dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5709423
Osnovni kapital: 1,502.538 SIT
Ustanovitelja: Železnikar Božidar, izstop

27. 9. 1993; Železnikar Andrej, Ljubljana,
Merčnikova 1a, vstop 16. 11. 1992, vlo-
žek 751.269 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Železnikar Peter, Slovenj Gradec, Trg
svobode 4, vstop 16. 11. 1992, vložek
751.269 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz kera-
mike; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi

predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 “podjet-
niško in poslovno svetovanje”, družba oprav-
lja vse, razen “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.”

Rg-116389
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00347 z dne 23. 12.
1997 pri subjektu vpisa MBK, poslovne sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Splavar-
ska 14, 2367 Vuzenica, pod vložno
št. 1/05504/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena družbenice in
zastopnice, dejavnosti in družbene pogodbe
z dne 25. 8. 1997 ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5616387
Ustanovitelja: Krautberger Marija, Vuze-

nica, Splavarska 14, vstop 18. 3. 1992, vlo-
žek 1,408.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Krautberger Bojan, Vuzenica, Spla-
varska 14, vstop 7. 6. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krautberger Marija, imenovana
18. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pri vpisani družbenici in zastopnici druž-
be Krautberger Marini se popravi ime, ki
pravilno glasi Krautberger Marija.

Rg-116391

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00313 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa ALPO, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Mislinjska dobrava 69, 2382 Mislinja,
pod vložno št. 1/04617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
z dne 18. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5548977
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:

25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 60240
Cestni tovorni promet; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-116399
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00293 z dne 17. 12.
1997 pri subjektu vpisa BEROHA, podjetje
za nabavo in prodajo ter dodelavo kovin-
skih cevi, d.o.o., sedež: Celjska cesta 45,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/09427/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe z dne 1. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5888760
Osnovni kapital: 22,179.737,45 SIT
Ustanovitelja: Beroha Benteler Rohrhan-

del G.M.B.H., Berlin, Borkumstrasse 2, vs-
top 20. 2. 1995, vložek 11,355.637,45
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; CMP, con-
sulting, marketing, produktion, d.o.o., Slo-
venj Gradec, Celjska cesta 45, vstop 20. 2.
1995, vložek 10,824.100 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grah Jože, razrešen 30. 6. 1997;
direktor Sentočnik Anton, Strmec pri Vojni-
ku, Socka 10a, Nova cerkev, imenovan
1. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se sklep skupščine z dne 1. 7.
1997, da se osnovni kapital z vplačilom de-
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narnega vložka poveče za 18,079.737,45
SIT na 22,179.737,45 SIT.

Rg-116400
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00338 z dne 19. 12.
1997 pri subjektu vpisa NAMA VELE-
BLAGOVNICA RAVNE NA KOROŠKEM, tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Prežiho-
va 5, 2390 Ravne na Korškem, pod vlož-
no št. 1/04292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5524792
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Premzel Ružica, razrešena 30. 7.
1997; direktor Tavčar Tevž, Ljubljana, Štre-
kljeva ulica 6, imenovan 30. 7. 1997, zasto-
pa družbo z omejitvijo, da mora pridobiti pred-
hodno soglasje družbenika za: sklenitev po-
slov, kadar vrednost posla presega znesek
2,000.000 SIT; vse posle, ki konstituirajo za
družbo obveznost, ki presega 2,000.000
SIT; v zvezi z nakupom ali prodajo nepremič-
nin, najemanjem ali dajanjem posojil, daja-
njem garancij, hipotekarnih ali kakršnihkoli
jamstev za obveznosti družbe in drugih oseb;
sklepanje leasing pogodb ali pogodb o dol-
goročnih prodajah in nabavah blaga; po-
godb, ki se nanašajo na pravice industrijske
lastnine; ustanavljanje podružnic in družb
hčera; nakupe poslovnega deleža/delnic
drugih družb; uvajanje novih proizvodov in
dejavnosti ali opustitev dosedanjih; imenova-
nje delavcev s posebnimi pooblastili.

Rg-116401

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00344 z dne 19. 12.
1997 pri subjektu vpisa KIVI, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Ki-
dričeva 3, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/01020/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 22. 8. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5294738
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proiz-
vodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 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.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-

zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne in-
štalacije; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 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
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje”, družba opravlja vse,
razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti
pod šifro 74.14 “podjetniško in poslovno
svetovanje”, družba opravlja vse, razen “ar-
bitraža in svetovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci”.

Rg-200418

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00104 z dne 30. 12.
1997 pri subjektu vpisa KRAGELNIK, pod-
jetje za nakup in prodajo lesa, lesnih
izdelkov, gradbenega materiala in arti-
klov za kmetijsko proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Stari trg 121, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/02891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova, osnovnega
kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti, za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5429820
Firma: GRASIN, trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: GRASIN, d.o.o.
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Ob Su-

hodolnici 30
Osnovni kapital: 2,104.250 SIT
Ustanovitelja: Kragelnik Ivana in Kragel-

nik Jože, oba iz Slovenj Gradca, Ob Suho-
dolnici 30, vstopila 11. 10. 1990, vložila
po 1,052.125 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kragelnik Ivana, razrešena 7. 3.
1997; direktor Kragelnik Jože, imenovan
7. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov.”
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Razne objave

Jerman Miroslav, Podsmrečje 4, Blago-
vica, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke z vsebino PLESKARSTVO IN SOBOS-
LIKARSTVO MIRO JERMAN, PODSM-
REČJE 4, 1223 BLAGOVICA. s-32378

Lednik Maksimiljan, Prušnikova ul. 84,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje št.
27-1105/94, mat. št. 5421685, izdano
15. 6. 1994. s-32288

Mesarič Marjan, Seliškarjeva 13, Ptuj,
preklicuje obrtno dovolenje št.
045161/0067/00-52/1995. g-32337

Miodragovič Dragomir, Pod smreko 2,
Črnomelj, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 05-0560/95, mat. št. 5546064, izdan
dne 1. 1. 1996 v Črnomlju. g-32258

Mrak Albert, Konca vas 8, Stara cer-
kev, preklicuje original priglasitveni list,
št. 16-0108/94, datum priglasitve
1.5.1994, mat. št. 5056351, na ime
Venma Albert s.p. Konca vas 8 Stara cer-
kev. s-32128

Mrak Albert, Konca vas 8, Stara cerkev,
preklicuje štampiljko z napisom VENMA
vzdrževanje elektro naprav Mrak Albert s.p.
Konca vas 8 1332 Stara Cerkev

061/855-130. s-32129

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Babović Dejan, Goriška 5, Maribor, pot-
ni list št. AA 370543. p-32021

Babović Jagoš, Gregorčičeva 22, Mari-
bor, potni list št. BA 294896. p-32022

Babović Morena, Gregorčičeva 22, Ma-
ribor, potni list št. BA 283995. p-32023

Balarin Mato, Majde Vrhovnikove 2,
Ljubljana, potni list št. BA 706853, izdala-
UE Ljubljana. s-32272

Bartolj Jasna, Levstikova ul. 12, Treb-
nje, potni list št. BA 724054, izdala UET-
rebnje. s-32399

Baškovč Lea, Sobenja vas 33, Krška
vas, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS št. 80/97. p-32037

Bedok Sandra, Knupleževa ul. 10, Ru-
še, potni list št. BA 386866, izdala UE
Ruše. p-32072

Berk Ivana, Spodnje Koseze 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 366191. s-32182

Brglez Martin, Cesta na Roglo 17, Zre-
če, potni list št. AA 407798. p-32005

Brlan Alenka, Švabičeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 935334. s-32130

Bukor Cvetka, C. Notranjskega odreda
26, Stari trg pri Ložu, potni list št. BA
068523, izdala UE Cerknica. g-32402

Bukovec Damir, Ulica Sallaumines 10a,
Trbovlje, potni list št. AA 811366, izdala UE
Trbovlje. s-32416

Bukovec Jožef Franc, Ulica Sallaumines
10a, Trbovlje, potni list št. AA 811427, iz-
dala UE Trbovlje. s-32417

Cujnik Mitja, Mlinska pot 19, Ljubljana,
potni list št. BA 248114, izdala UE Ljublja-
na. s-32295

Černe Vido, Ul. Nika Šturma 2, Sežana,
potni list št. BA 670691. p-32002

Černe Vido, Ul. Nika Šturma 2, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. VS AI
039380. p-32003

Čevnik Branko, Na Zelenici 8, Celje, pot-
ni list št. AA 150956, izdala UE Celje.
p-32048

Čižek Anica, Radoblje 10 c, Laško, pot-
ni list št. BA 120640. p-32035

Črne Janja, Litijska c. 239, Ljubljana,
potni list št. AA 598484, izdala UE Ljublja-
na. s-32310

Eržen Gregor, Pot na pilarno 5, Tržič,
potni list št. AA 890714. p-32026

Eržen Vlasta, Pot na pilarno 5, Tržič,
potni list št. AA 890792. p-32027

Fanić Nermin, Ivana Suliča 2 a, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
83874. g-32044

Fiegl Aljoša, Prvomajska ul. 12, Nova
Gorica, potni list št. AA 286384, izdala UE
Nova Gorica. g-32408

Fluher Jožefa, Dvorakova ul. 10a, Mari-
bor, potni list št. AA 135589, izdala UE
Maribor. p-32073

Gajić Igor, Kozakova c. 7, Grosuplje,
potni list št. BA 521667, izdala UE Ljublja-
na. s-32333

Gorjup-Kainbacher Jožica, Dobja vas
124, Ravne na Koroškem, potni list št. BA
500990, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-32320

Grad Tanja, V dolini 23, Ljubljana, potni
list št. BA 197030, izdala UE Ljubljana.
s-32262

Grubar Denis, Gregorčičeva 1, Šmarje
Sap, potni list št. BA 375140, izdala UE
Ljubljana. s-32304

Halilović Dževdet, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 443927. s-32149

Halilovič Jasmina, Glavarjeva 116, Ko-
menda, potni list št. BA 530200, izdala UE
Kamnik. s-32281

Ham Ivanka, Koseskega 1, Ljubljana,
potni list št. AA 761861. s-32207

Hucman Petar, Andreaševa 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 626188, izdala UE Ljub-
ljana. s-32328

Jakelj Melita, Moste 3 a, Žirovnica, potni
list št. AA 908015. p-32010

Jakljevič Anton, Poštna ulica 2, Maribor,
potni list št. BA 57015, izdala UE Maribor.
p-32066

Jeftić Veselin, Krčevinska ul. 49, Mari-
bor, potni list št. BA 537395. p-32009

Jerman Miroslav, Podsmrečje 4, Blago-
vica, potni list št. AA 325716, izdala UE
Domžale. s-32375

Jurman Matjaž, Pod hruško 4, Ljubljana,
potni list št. BA 658571. s-32193

Juvan Brzovič Filip Jure, Kvedrova 20,
Ljubljana, potni list št. BA 637115, izdala
UE Ljubljana. s-32267

Juvan Brzovič Filip-Jure, Kvedrova 20,
Ljubljana, potni list št. AA 309097, izdala
UE Ljubljana. s-32265

Juvan Brzovič Špela, Kvedrova 20, Ljub-
ljana, potni list št. BA 637114, izdala UE
Ljubljana. s-32266

Karalić Arif, Gašperšičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, potni list št. BA 591258, izdala UE
Ljubljana. s-32073

Karalić Emin, Gašperšičeva 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 522147, izdala UE Ljub-
ljana. s-32074

Kerec Anton, St. Rozmana 6, Murska
Sobota, maloobmejno prepustnico, št.
11954/83. p-32033

Koban Jadranka, Obrtna 8, Lenart, potni
list št. AA 810584. g-32142

Krajnc Dušan, Dogoška 68, Maribor,
potni list št. AA 860076. p-32030

Krupić Alen, Novi Svet 15, Škofja Loka,
potni list št. BA 631745. s-32238

Leban Andrejka, Volarje 48, Tolmin, pot-
ni list št. BA 699072, izdala UE Tolmin.
g-32069

Logar Vida, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, potni list št. BA 556778. s-32143

Lukašev Peter, Martjanci 74, Martjanci,
potni list št. BA 195057, izdala UE Murska
Sobota. p-32067

Markanovič Nedeljko, Industrijska 20,
Maribor, potni list št. BA 673837. p-32028

Matičič Anton, Kardeljeva c. 82, Mari-
bor, potni list št. BA 699600. p-32001

Mežan Writzl Marta, Čerinova 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 83399. s-32251

Meh Ema, Podkraj pri Velenju 8, Vele-
nje, potni list št. AA 542999, izdala UE Ve-
lenje. p-32065

Merc Urška, Vrhole pri Slov. Konjicah
33, Zgornja Ložnica, potni list št. BA
668532, izdala UE Slovenska Bistrica.
s-32332

Mlinar Barbara, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 96845. s-32246

Mrak Sebastjan, Ljubljanska 16, Izola,
potni list št. AA 507647. g-32215

Nalesnik Ana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list št. BA 448382. s-32241

Nalesnik Jan, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list št. BA 448383. s-32243
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Nalesnik Jožica, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 413470. s-32242

Nalesnik Vlado, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 770382. s-32240

Nikolić Vladica, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 662991, izdala UE
Ljubljana. s-32279

Obad Nevija, Dekani 246 a, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 31738.
g-32247

Peljhan Vilma, Lavričeva cesta 27, Aj-
dovščina, potni list št. BA 581619, izdala
UE Ajdovščina. s-32303

Pentek Jože, Clevelandska 15a, Ljublja-
na, potni list št. AA 127557, izdala UE Ljub-
ljana. s-32273

Petrovič Vernikov Borut, Vojkova 71,
Ljubljana, potni list št. AA 975751. s-32050

Pečenko Marta, Ob žici 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 933256. s-32045

Poljak Elizabeta, Linhartova 42, Ljublja-
na, potni list št. AA 2277. s-32060

Pravst Boris, Moše 12, Smlednik, potni
list št. AA 301025, izdala UE Ljubljana.
s-32072

Pucer Justina, Nova vas nad Dragonjo
45, Sečovlje, potni list št. AI 100098.
g-32141

Purg Silva, Vojkova 71, Ljubljana, potni
list št. BA 101753. s-32049

Savelli Andrej, Šempas142, Šempas,
maloobmejno prepustnico št. AI 116148,
izdala UE Nova Gorica. g-32403

Sinrajh Evita, Vosek 10, Pernica, potni
list št. BA 76834. p-32029

Skok Justin, Gorenja Trebuša 29, Slap
ob Idrijci, potni list št. AA 966379. g-32127

Stanić Željko, Ulica Tuga Vidmarja 4,
Kranj, potni list št. AA 925753, izdala UE
Kranj. s-32016

Stanič Ivan, Bodrež 28, Kanal, potni list
št. AA 174467. g-32250

Stanič Martina, Žabji kraj 10, Solkan,
potni list št. AA 199349. g-32140

Stojaković Goran, Andreaševa 16, Ljub-
ljana, potni list št. BA 556987. s-32206

Stojanović Uroš, Trebinjska ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 454739, izdala UE
Ljubljana. s-32302

Stojanovič Miroljub, Klanska 17, Med-
vode, potni list št. AA 216549. s-32176

Šajtegel Damjan, Obrtniška 6, Zreče,
potni list št. AA 927992, izdala UE Sloven-
ske Konjice. p-32064

Šalamonov Alojz, Ulrikova 2, Celje, pot-
ni list št. BA 620802. g-32066

Širec Robert, Sesterže 1, Majšperk, pot-
ni list št. BA 264105, izdala UE Ptuj.
g-32407

Šokčevič Zoran, C. 24.junija 76, Ljublja-
na, potni list št. BA 654156. s-32155

Šolar Lidija, Gradnikova 103, Radovlji-
ca, potni list št. BA 534453, izdala UE Ra-
dovljica. g-32080

Štraus Blanka, Male Braslovče 110, Bra-
slovče, potni list št. BA 107558. p-32024

Šuligoj Vanja, Ob železnici 14, Maribor,
potni list št. BA 199363. p-32007

Ternovec Vesna, M. Veluščka 13, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
25482. g-32245

Todić Snježana, Podgrčna 41, Nova Go-
rica, potni list št. AA 469455, izdala UE
Nova Gorica. g-32322

Toroš Iztok, Adamičeva 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 876702. s-32212

Voglar Ciril, Kampolin 45, Lucija, potni
list št. AA 505489, izdala UE Piran.
g-32264

Voglar Marija, Lucija Kampolin 45, Por-
torož, potni list št. AA 505484. g-32171

Zadravec Boštjan, Sv. Anton Kocjančiči
4, Pobegi, potni list št. BA 422943.
g-32173

Zadravec Črtomir, Libanja 12, Ivanjkov-
ci, potni list št. AA 482713, izdala UE Or-
mož. g-32321

Zavrtanik Jernej, Ul. B. Kalina 87, Sol-
kan, potni list št. AA 781186, izdala UE
Nova Gorica. g-32406

Žitnik Alojz, Celovška 138, Ljubljana,
potni list št. AA 981397, izdala UE Ljublja-
na. s-32268

Žorž Joža, Kolodvorska 4, Dornberk,
potni list št. BA 43023, izdala UE Nova
Gorica. g-32409

Druge listine

Adam Vesna, Podgorska c. 81, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14183, izdala UE Slovenj Gradec. g-32353

Adamič Mirijam, Tržaška cesta 84, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3336, S 762467, izdala UE Logatec.
s-32076

Ahčin Andraž, Šutna 73, Žabnica, vozno
karto, št. 419926, izdal Alpetour. g-32105

Ajdovec Dario, Pijava gorica 97, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
200944, S 1042591, izdala UE Ljubljana.
s-32071

Albreht Emilija, Rimska 10, Ljubljana, iz-
kaznico žrtve vojnega nasilja št. 005663,
izdala UE Ljubljana. s-32079

Ambrožič Anton, Dolina 17, Bled, zava-
rovalno polico, št. 0510698. g-32164

Ameti Agim, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
delovno knjižico. s-32132

Antolič Zvonko, Podjavorškova 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
27905, izdala UE Celje. p-32040

Antonič Branka, Paricjak 22, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10644.
g-32371

Arnež Maja, Begunje na Gorenjskem
13b, Begunje na Gorenjskem, indeks Viso-

ke šole za socialno delo, št. 06960008.
s-32400

Avsenik Bojan, Finžgarjeva 1, Lesce, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-502/9-78. g-32103

Bahor Polde, Ul. Moše Pijade 4, Črno-
melj, delovno knjižico , zap. št. 10645, iz-
dala Občina Črnomelj, dne 3. 10. 1984.
g-32341

Ban Andrej, Marice Kovačeve ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484484, reg. št. 53042. s-32305

Banovič Marko, Kasaze 68 b, Petrovče,
spričevalo 4.letnika Srednje tehniške šole
Celje. g-32112

Beguš Zvonka, Golnik 119, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S286589,
št. reg. 2944, izdala UE Kranj. g-32119

Belopavlović Milenko, Celovška 161,
Ljubljana, delovno knjižico. s-32187

Bidovec Blaž, Slovenska cesta 55a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 1997. s-32289

Bizilj-Pačnik Marija, Celovška cesta 125,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
S 140110, reg. št. 112753, izdala UE Ljub-
ljana. s-32410

Bizjak Jan, Zagrajškova ul. 10, Kranj,
Alpetourovo vozovnico št. 479133.
g-32340

Bizjak Jožica, Zavratec 5, Studenec, za-
ključno spričevalo Srednje šole Zagorje.
p-32008

Bizjak Rihard, Slap 43, Vipava, vozniško
dovoljenje. g-32366

Blagojević Slađana, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1994.
s-32146

Božič Andrej, Puhova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1049212, reg. št. 207647. s-32211

Bogomolec Sanda, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnik Gimnazije Moste,
izdano leta 1993. s-32420

Bohinjc Zoran, Trboje 139, Kranj, obve-
stilo o uspehu o maturi Srednje gostinske
šole Bled, izdano leta 1995. s-32287

Bole Aleš, Lukovica pri Domžalah 15,
Lukovica, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-32133

Bolha Aleksander, Goričica 18, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3230.
p-32006

Branco Boštjan, Dolarjeva 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 35574. p-32011

Bračun Špela, Podlubnik 260, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24225, izdala UE Škofja Loka. s-32284

Brence Anton, Kostanjevec 3, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2012. g-32192
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Brezigar Miha, Cankarjeva 50, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-32113

Brečko Sanda, Titova 80, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5658.
p-32036

Brečko Sanda, Titova 80, Radeče, voz-
niško dovoljenje št. 5658. p-32058

Bricelj Matej, Dunajska cesta 105, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 176173, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-32270

Burger Alenka, Orlova cesta 6 b, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 22792,
izdal LPP. s-32167

Burkeljc Sandi, Naselje pod hribom 61,
Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, št.
S66382. g-32092

Bučar Irena, Britof 334, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S807664, št. reg.
34013, izdala UE Kranj. g-32024

Carečan Petar, Obala 105, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 453.
g-32174

Cernjak Damjan, Šišenska cesta 32,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16206, izdal LPP. s-32001

Cerut Anja, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33639.
s-32412

Cipot Zoltan, Bogojina 166, Bogojina,
maturitetno spričevalo. p-32049

Cizej Darja, Plečnikova 26, Celje, spri-
čevalo 4. letnika ŠZC-laborantski tehnik, iz-
dano leta 1973. g-32345

Cizelj Bernarda Irena, Jamova 48, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete Ljubljana,
izdan leta 1993. s-32172

Cizerle Andreja, Grobeljska 40, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23305.
s-32185

Cvet Cvetka, Marjekova pot 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S888316, št. reg. 170718. s-32165

Cvet Srečko, Marjekova pot 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
734113, reg. št. 124646. s-32200

Čadež Marko, V Murglah 137, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S388169, št. reg. 191592. s-32137

Čeh Petra, Levanjci 33 a, Destrnik, spri-
čevalo 3.letnika, izdano leta 1997.
g-32161

Černec Boštjan, Kmečka pot 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141877, št. reg. 183910. s-321533

Černilec Marjan, Srednja vas 4, Begu-
nje, delovno knjižico. g-31121

Česenj Mojca, Trinkova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 209720,
S 999749, izdala UE Ljubljana. s-32068

Čogić Violeta, Cesta španskih borcev
45, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 890, izdal LPP. s-32225

Čopar Andrej, Badjurova 7, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S108437.
g-32249

Čot Tomaž, Podpeška cesta 342, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 644477, reg. št. 173317, izda-
la UE Ljubljana. s-32300

Črne Janja, Litijska cesta 239, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812906, reg. št. 149793, izdala UE Ljub-
ljana. s-32309

Dacar Petra, Liparjeva cesta 4, Mengeš,
zaključni izpit Srednje trgovske šole, smer
aranžerski tehnik, izdano leta 1996.
s-32331

Dautović Zlatko, Cankarjeva cesta 29,
Mekinje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11694. s-32204

Dečman Primož, Staneta Bokala 19, Je-
senice, vozniško dovoljenje, št. S605172.
g-32226

Debevc Rajko, Izlake, vozniško dovolje-
nje, št. S1172089. p-32015

Dejanović Nada Nevenka, Obirska 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653696, reg. št. 195332.t. s-32327

Demšar Matjaž, Rafolče 7, Lukovica, po-
trdilo o končanem šolanju, izdala Srednja
šola el. tehn. in kov. pred. usmeritve Iskra
leta 1988, št. I/1118. g-32104

Derata Dimitrij, Lepodvorska 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
1594-017. s-32294

Dermota Sašo, Strahinj 2, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S810134, št.
reg. 44942, izdala UE Kranj. g-32019

Djukić Peter, Jarška cesta 18, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro šole
Ljubljana, izdano leta 1997. s-32252

Djukić Snuježana, Tovarniška c. 3, Lo-
gatec, delovno knjižico. s-32208

Doberšek Vojko, Golnik 55, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 41708.
g-32282

Donko Jožef, Na Brezno 42, Brezovica,
zavarovalno polico št. AO 0472712, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-32404

Draksler Andrej, Pot na Polje 2, Tržič,
spričevalo I. letnika Gostinske šole, smer
kuhar, izdano januarja 1968 leta. g-32352

Draksler Simon, Mlekarska 15, Kranj,
Alpetourovo vozovnico št. 473286.
g-32339

Erman Franjo, Dražgoška ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 544230, reg. št. 151619, izdala UE Ljub-
ljana. s-32323

Fele Matej, Mislinjska Dobrava 59a,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12072. g-32354

Felicijan Stanka, Pot za Bistrico 38,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17704. s-32223

Feltrin Franc, Hafnerjevo naselje 103,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S728847. s-32221

Flere Klemen, Prečna pot 26, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1032250. p-32032

Flerin Zdene, Vir, Robova 30, Domžale,
vozniško dovoljenje. g-32274

Flis Sergej, Sv. Florjan 123, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15407.
g-32224

Florjančič Tomaž, Ul. bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1051202, št. reg. 182707. s-32183

Franič Vladimir, Resljeva cesta 32, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Celju, izdano leta 1967. s-32335

Fric Andrej, Podlubnik 25, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šo-
le v Ljubljani. g-32311

Gabrovec Goran, Celjska 7, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1. in 2. letnika ŠČ Velenje,
smer monter omrežij-naprav, za šolska leta
1990/91 in 1991/92. s-32319

Gale Rok, Bevke 34, Vrhnika, vozniško
dovoljenje št. 9826, izdala UE Vrhnika.
s-32398

Gaspeti Franc, Senožeti 45b, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 295791, reg. št. 26282, izdala
UE Ljubljana. s-32314

Gašparac Robert, Gorenje 59, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3260 in inštruktorsko vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 33, izdala UE Kočevje. s-32025

Gerzič Edin, Cesta v Rovte 5, Jesenice,
spričevalo Srednje živilske šole Maribor, iz-
dano leta 1992. g-32118

Glažar Silvo, Sr. Dolič 21, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12848,
izdano v Slovenj Gradcu. g-32369

Golijan Jovan, Clevelandska ulica 17,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 478182,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-32330

Golob Roman, Sv. Štefan 67, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9816. p-32017

Golubar Gordan, Škocjan 35a, Koper,
vozniško dovoljenje št. 40414. g-32285

Gorenc Sabina, Ob Mahovniški cesti 30,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10369, izdala UE Kočevje. g-32260

Gornjak Jože, Ceplje 9, Vransko, delov-
no knjižico. p-32054

Goručan Saša, Plešičeva 43, Ljubljana,
spričevalo 3.letnika Srednje zdravstvene šo-
le Ljubljana, izdano leta 1997. s-32244

Gošnjak Jožef, Trebija 40, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11013,
izdala UE Škofja Loka. s-32039

Grabnar Janez, Mlakarjeva 3, Kamnik,
knjižico vojnega veterana, št. 2323, izdala
UE Kamnik. g-32126
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Grad Ivan, Podgrad Cesta v Kresnice
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S513393, št. reg. 149721.
s-32117

Gradišnik Mitja, Ribniška 4, Ljubljana,
spričevalo 3.letnika Gimnazije Šiška, izda-
no leta 1997. s-32179

Grah Blaž, Praprotno 23, Selca, vozno
karto, št. 524155, izdal Alpetour. g-32007

Gramč Miran, Milavčeva 97, Brežice,
spričevali 3. in 4.letnika Srednje tehniške
šole Celje, izdana leta 1983/84. g-32017

Gregorc Sonja, Križna ulica 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189799, reg. št. 120682, izdala UE Ljub-
ljana. s-32102

Gregorič Rozalija, Golo 39, Ig, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1985. s-32214

Grešak Klemen, Kresnice 23 b, Kresni-
ce, zaključno spričevalo Srednje šole teh-
ničnih strok in os. storitev, izdano leta 1996.
g-32188

Grom Gregor, Bevke 3, Vrhnika, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 12400. s-32213

Grozdek Greta, Sorška 23, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141050,
reg. št. 47599, izdala UE Kranj. g-32357

Grudnik Matej, Za Lubnico 17, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9988, izdala UE Mozirje. p-32069

Grčar Aleksander, Seliškarjeva ulica 2a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215874, reg. št. 63731, izdala UE
Ljubljana. s-32396

Gunčar Barbara, Mlaška 105, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 64211,
reg. št. 7042, izdala UE Kranj. g-32286

Hadžić Ismet, Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana, spričevalo Šole za voznike motornih-
vozil Ježica, izdano leta 1983. s-32048

Hamberger Peter, Lavričeva ulica 5,
Mengeš, zavarovalno polico, št. AO
00101140545.oo s-323264

Henigman Gregorka Majda, Gregorčiče-
va 11, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S758355. s-32189

Hertl Bojan, Dol. Bistrica 49, Lendava,
delovno knjižico, zap. št. 208, ser. št.
0180513, izdano dne 20. 9. 1990 pri Ob-
čini Lendava. p-32068

Hladin Borut, Breg 59, Polzela, delovno
knjižico. p-32063

Hodžič Tahir, Kozlovičeva 25, Koper,
delovno knjižico. g-32122

Horvat Dušan, Litmerk 6, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 8732,
izdana UE Ormož. g-32035

Horvat Fredi, Kočno 2 a, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15621.
g-32150

Hozjan Marija, Žitna 4, Odranci, delovno
knjižico, zap. št. 1341, izdala Občina Len-
dava. p-32055

Hren Aleš, Peruzzijeva 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927395, reg. št. 148135, izdala UE Ljub-
ljana. s-32364

Hrovat Jožica, Avšičeva 7, Novo mesto,
zaključno spričevalo Gostinske šole, izdano
leta 1987 na ime Povše. g-32158

Huzjak Vlado, Brodarjeva 28, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 36242. p-32020

Ilar Milenca, Male Kompolje 1, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19278. s-32041

Ilešič Vladimir, Volkmerjeva c. 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17750.
g-32228

Ilijevec Špelca, Lovrenc na Dravskem
polju 24 d, Lovrenc na Dravskem pol, spri-
čevalo 3.letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
1997. g-32186

Ivanšek Mitja, Pečovnik 53, Celje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika STŠ Celje. g-32349

Jambrešič Mateja, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41135, izdal LPP. s-32131

Jamnik Jože, Mala Mislinja 4, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13792.
g-32097

Jan Silva, Prešernova 20, Bled, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 69, izdano dne
25.6.1973. g-32013

Janževec Bernard, Zameško 5, Šentjer-
nej, spričevali 2. in 3.letnika Srednje želez-
niške šole Ljubljana, izdana leta 1991-92.
s-32239

Jauševec Nataša, Borovci 30 ai, Dorna-
va, spričevalo za 1.letnik, izdano leta 1996.
s-32162

Jejčič Igor, Šmarje 38, Branik, vozniško
dovoljenje. g-32376

Jerala Angela, Vrzdenec 105, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21716,
S 320970, izdala UE Ljubljana. s-32077

Jerman Miroslav, Podsmrečje 4, Blago-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S356104, reg. št. 6865, izdala UE Domža-
le. s-32374

Jerman Miroslav, Podsmrečje 4, Blago-
vica, zavarovalno polico, št. 0591098, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-32383

Jesihar Vojko, Kopna pot 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu - Center sred-
njih šol Domžale, št. 86/80K, izdano dne
26. 6. 1980. s-32296

Jevnikar Zdenka, Visoko 69, Visoko, de-
lovno knjižico. s-32237

Jošt Igor, V gaju 14, Radeče, spričevalo
3. letnika Tehniške šole Celje - gradbeni
oddelek, za šolsko leto 1976/77. g-32351

Junger Dušan, Jadranska 15, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28709.
g-32033

Jurak Ružica, Celovška 448, Ljubljana,
indeks Srednje zdravstvene šole Ljubljana,
izdan leta 1986 na ime Lepen. s-32054

Jureš Jožef, Boreci 18, Križevci, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 6169.
p-32031

Jurkovič Davor, Lucija Vojkova 37, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6420,
izdala UE Piran. g-32029

Juteršek Janja, Slatnarjeva 4, Kamnik,
spričevalo 3.letnika ŠCRM Kamnik.
g-32227

Kalacun Stanislava, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999714, reg. št. 209689. s-32263

Kardum Monika, Bernekerjeva 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1193865, št. reg. 165273. s-32144

Kaštivnik Ismet, Kovaška ul. 6, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8471,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-32070

Kekec Valerija, Cesta na Štibuh 18, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13938. g-32096

Kirn Bor, Neubergerjeva 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38648, izdal
LPP. s-32198

Kitek Gregor, Samova 11, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0429212, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-32191

Klavžar Boris, Scopolijeva 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S513813, št. reg. 125776. s-32216

Klopčič Urban, Zagorje, letno vozovni-
co. p-32014

Kobale Marko, Roševa 4, Žalec, spriče-
valo STŠ Celje, izdano leta 1971. g-32093

Kocijan Ankica, Semedela 86, Koper,
spričevalo št. 187, izdano 28. 6. 1979 v
Kopru na Trgovski šoli. g-32307

Kodrič Jožef, Pot na Črniko 5, Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 3807. p-32038

Kofol Zoran, Polje 31, Zagorje, spriče-
valo 3. letnika Srednje rudarske šole Zagor-
je. p-32053

Kokošinek Ijaš, Zaloška 76 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S1042614, št. reg. 207071. s-32145

Kolar Andrej, Ihan Na Ledinah 10, Dom-
žale, spričevala 1. in 2. letnika Poklicno
elektro šole Ljubljana, izdana leta 1981-82.
s-32236

Kolmanič Andrej, Slovenskogoriška ce-
sta 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 81403. g-32022

Kontrec Gašper, Polanškova 4, Ljublja-
na, spričevalo 2.letnika Srednje šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1991.
s-32056

Kopač Vinko, Sela Pri Šumberku 28, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S835136, št. reg. 653. s-32180

Kos Natalija, Šmarjeta 43 a, Šmarješke
Toplice, spričevalo SŠGT Novo Mesto.
g-32004
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Kotnik Urška, Kurirska pot 6, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1080474, izdala UE Jesenice. s-32217

Kozinc Ivan, Štrukljeva 13, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3555.
g-32380

Košir Matjaž, Njegoševa 6, Ljubljana,
spričevalo 3.letnika Srednje ekonomske šo-
le Ljubljana, izdano leta 1996. s-32089

Košir Slavko, Robova 5, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 209985,
reg. št. 12583, izdala UE Domžale.
s-32405

Kočevar Belkisa, Bilečanska 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1076579, št. reg. 173009. s-32136

Kočevar-Gajič Dušanka, Šestova ul. 15,
Metlika, diplomo Srednje tekstilne šole
Maribor o končanem 2. letniku, smer konf.
modelar, št. 532/90-5 NM, izdano dne27.
10. 1990 na ime Gajič Dušanka. g-32312

Krajnec Maja, Ig 34, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 1822, izdal LPP. s-32064

Kramer Andrej, Kunšperk 17, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13882. g-32031

Kranjc Franci, Brezje 14, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17000.
p-32047

Kranjc Rok, Frankovo naselje 146, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17978. s-32220

Kremžar Luka, Celovška cesta 143,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete, št.
20950208. s-32397

Kremžar Tomo, Golnik 7b, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51705,
reg. št. 39547. g-32358

Krenker Marija, Vrunčeva 3, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 8. razreda OŠ Mislinja, iz-
dano na ime Ogrizek Marija. g-32293

Križaj Ljubica, Cesta Cankarjeve brig. 7,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
39861, izdala UE Ljubljana. s-32394

Kristan Zoran, Rožna dolina C. XV 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1014207, št. reg. 71863. s-32083

Krištof Aleksander, Poh. odreda 2, Zgor-
nja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat.BCDEGH, št. 10589. g-32148

Krmelj Joža, Javorniška nabrežje 5, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S461386. g-32219

Krumpak Aleksandra, Stritarjeva 7, Ro-
gaška Slatina, spričevali 1. in 2. letnika
Gimnazije Ivan Cankar Ljubljana, izdani leta
1978/79. s-32057

Krušec Mitja, Golo Brdo 9 a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 215614.
s-32139

Kukaj Rahim, Cesta španskih borcev 53
c, Ljubljana, delovno knjižico. s-32067

Kukić Milenko, Opekarska cesta 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S483150, št. reg. 115682. s-32166

Kunej Igor, Kolodvorska cesta 2/b, Men-
geš, delovno knjižico. s-32413

Kusič Aleksandar, Golnik 131, Golnik,
Alpetourovo letno vozovnico št. 415526.
g-32254

Kuzma Franc, Melinci 147, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 13632. p-32062

Kuzmanić Natalija, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811820, reg. št. 167119, izdala UE Ljub-
ljana. s-32277

Kuščer Igor, Vipavska c. 90, Rožna Doli-
na, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. g-32379

Lasič Doris, Žnidračičeva 11, Šempe-
ter, vozniško dovoljenje. g-32392

Lavrič Soklič Andreja, Zasip Muže 4,
Bled, spričevalo 3.letnika Srednje šole, iz-
dano leta 1987. g-32015

Lazar Dejan, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
vozno karto, št. 451881, izdal Alpetour.
g-32125

Lenart Jože, Tomažja vas 5, Škocjan,
spričevalo in diplomo Srednje tekstilne in
obutvene šole Kranj, izdano leta 1987.
g-32099

Lesjak Branko, Vinska gora 27 a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S285358. p-32156

Lesjak Zdravko, Podvin 222, Žalec, spri-
čevalo za 3. in 4. letnik Srednje gradbene
tehnične šole v Celju, smer gradbeni teh-
nik. g-32308

Leskovar Aleš, Pretrež 2 a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 15465. g-32047

Liković Nataša, Snebersko nabrežje 33,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0577342,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-32253

Lindič Karmen, Cesta Tončke Čeč 62,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6718. s-32233

Lokar-Škerget Velena, Novo Polje, C.
XIV/6a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931245, reg. št. 104458, izda-
la UE Ljubljana. g-32388

Lorget Lipovec Irena, Ul. S. Allendeja 9,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1379, izdala UE Izola. g-32061

Lovrec Anton, Na prehodu 3, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2582/1-76, izdala Luška ka-
petanija Koper dne 6.11.1976. g-32199

Madžgalj Jovan, Krakovo 33, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S287138, št. reg. 25501, izdala UE Kranj.
g-32040

Madon Petra, Ustje 25, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S951629.
g-32152

Majcenovič Darko, Mariborska 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 34097,
izdala UE Ptuj. g-32372

Mali Nikolaj, L. Horvata 5, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S360944, št.
reg. 15625, izdala UE Kranj. g-32030

Malinovski Igor, Bratov Učakar 78, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1106903, št. reg. 177257. s-32109

Manojlovič Aleksandra, Kropa 125, Kro-
pa, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.22818. g-32020

Marko Vesna, Na Zavrteh 21a, Domža-
le, vozniško dovoljenje in prometno dovo-
ljenje. g-32115

Markovič Aleksandra, Pariške komune
5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 42428, izdal LPP. s-32231

Martinc Igor, Rudnik I 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1013760,
št. reg. 201690. s-32043

Martinčič Irena, Smelijevo naselje 53,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3682. s-32055

Marš Irena, 14. divizije 2, Senovo, voz-
niško dovoljenje št. 12182. p-32056

Mavec Marija, Pavlovčeva ulica 100 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 587094, reg. št. 104650. s-32134

Mavrin Andreja, Majaronova 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40094,
izdal LPP. s-32234

Maček Barbara, Cesta v Šmartno 14a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141726, reg. št. 183770, izdala UE
Ljubljana. s-32421

Medved Mihael, Slovenska cesta 9a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243712, reg. št. 49003, izdala UE
Ljubljana. s-32390

Medved Simona, Medvedce 1, Majš-
perk, spričevalo 3.letnika, izdano leta
19970 g-32163

Merela Janez, Lončarska steza 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S514568, št. reg. 168353. s-32178

Mervar Lovrenc, Ljubljanska c. 69, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
8729, izdala UE Novo mesto. g-32363

Mesić Ksenija, Brilejeva 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S848632, št. reg. 174840. s-32181

Mečulj Boris, Razgled 46, Piran, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 5482, izdala UE
Piran. g-32360

Mihelač Andrej, Podgorska cesta 9, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14837. g-32094

Mihelić Mararij, Pod Srobotnikom 39a,
Straža, zavarovalno polico št. 231, izdala Za-
varovalnica Mercator d.d., Ljubljana. g-32343

Milič Budislav, Miliči 2, Adlešiči, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1066, iz-
dala UE Črnomelj. s-32393
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Miljevič Živko, Borovška 95, Kranjska
Gora, diplomo. g-32107

Milkovič Jože, Šarhova 16, Ljubljana,
evidenčni list za čoln, št. 02/03-1989/81.
g-32222

Miskić Senid, Nova vas 27a, Radovljica,
vozniško dovoljenje št. 24082. g-32283

Mlinar Suzana, Krajnčica 7, Šentjur pri
Celju, spričevalo o strokovnem izpitu Viso-
ke šole za zdravstvo, smer višja medicinska
sestra, izdano leta 1994. s-32297

Moravac Nenad, Gubčeva ulica 2, Krš-
ko, dijaško mesečno vozovnico, št.
002122. s-32276

Mulej Boštjan, Pot pod Gradiščem 8,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S600761, št. reg. 42781, izdala UE Kranj.
g-32032

Murić Zeno, Črnivec 14, Brezje, spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdala Srednjagrad-
bena šola Kranj leta 1997. g-32100

Nadvešnik Karmen, Cesta 24.junija 26,
Ljubljana, spričevalo 2.letnika Srednje fri-
zerske šole Ljubljana, izdano leta 1994.
s-32194

Nahtigal Anica, Slakova ul. 36, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
906314, reg. št. 6961. s-32203

Narat Darko, Dekmanča 7, Bistrica ob
Sotli, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole Celje, izdano leta
1993. g-32014

Nešič Vanja, Staretova 23, Kranj, vozno
karto, št. 473926, izdal Alpetour. g-32006

Novak Alojz, Livold 59, Kočevje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10695, iz-
dala UE Kočevje. g-32361

Obradovič Sava, Poljanska 66b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S941513, št. reg. 12146. s-32157

Ocepek Franjo, Partizanska 1, Domža-
le, zavarovalno polico, št. 536008.
g-32101

Ogorelec Gašper, Prešernova 45, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27688.
s-32248

Okoren Adi, Einspielerjeva ulica 18,
Ljubljana, zavarovalno polico in kupone, št.
00101120988, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-32338

Oržem Janez, Lončarska 25, Dolenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
gostinske šole Ljubljana, izdano leta 1975.
s-32190

Orož Sonja, Pohorska 3, Zreče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole.
p-32016

Ostaševski Živa, Cankarjeva 18, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16122. g-32184

Ovčar Štefan, Zg. Rečica 84, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
964163, izdala UE Laško. p-32052

Ošep Robert, Na Fari 35, Prevalje, in-
deks Teološke fakultete Ljubljana, izdan le-
ta 1996. s-32154

Ošlaj Vesna, Soboška 22, Bakovci, Mur-
ska Sobota, indeks Ekonomske šole Trbov-
lje, izdan 20. 6. 1989. g-32313

Pahole Jože, Draža vas 52, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo, izdano leta
1976, št. 6262. g-32344

Pajntar Irena, Resljeva 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S859538,
št. reg. 3546. s-32053

Pavlin Kuščer Silvana, Vipavska c. 90,
Rožna dolina, Nova Gorica, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFG. g-32377

Pavlič Boštjan, Dolnja težka voda 7a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28181, izdala UE Novo mesto. g-32365

Pavlovski Rok, Prešernova 25, Bled, de-
lovno knjižico. g-32342

Pekolj Matej, Ulica Dolenjske brigade 4,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico št.
00101061496, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-32081

Pentek Jože, Clevelandska ulica 15a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1097442, reg. št. 153688, izdala UE
Ljubljana. s-32261

Perkovič Palčič Marija, Zg. Škofije 113,
Škofije, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-187/14-76, izdala
Luška kapetanija Koper. g-32230

Petek Igor, Prešernova 26, Gornja Rad-
gona, spričevalo OŠ Viz Veržej, izdano leta
1984. g-32011

Petkovšek Jože, Rovtarska cesta 29, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1168776, reg. št. 5959, izdala UE Loga-
tec. s-32269

Petrović Cvijeta, Zavetiška ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013409, reg. št. 201989, izdala UE Ljub-
ljana. s-32299

Petrovčič Jože, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potrdilo o opravljeni Srednji
pedagoški šoli, izdano leta 1985. g-32387

Pevec Alojz, Dolžanova pot 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. AFGH, št. S 641130,
reg. št. 10213. g-32370

Peček Franc, Loče 41, Loče, vozniško
dovoljenje, št. 830. p-32013

Pečenko Marta, Ob žici 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S889351,
št. reg. 79704. s-32046

Piperac Dragan, Tavčarjeva 8, Jeseni-
ce, osebno izkaznico. g-32038

Piperac Dragan, Tavčarjeva 8, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1046350. g-32037

Piperac Vida, Tavčarjeva 8, Jesenice,
osebno izkaznico. g-32036

Pirmanšek Virant Lora, Čopova 6, Žalec,
spričevalo 3.letnika Tehniške šole Celje, iz-
dano leta 1976 na ime Pirmanšek. g-32168

Pivk Mirko, Betajnova 54, Vrhnika, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 3652. s-32124

Pišl-Petkovšek Jelka, Resljeva cesta 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632581, reg. št. 56609, izdala UE
Ljubljana. s-32317

Plevnik Janez, Vojinska cesta 2, Črno-
melj, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta
za organizacijske vede Kranj leta 1997.
g-32229

Plohl Izidor, Ponoviška 9, Litija, spriče-
vali 1. in 4.letnika Srednje šole za elektro-
tehniko Zagorje, izdani leta 1992 in 1996.
s-32111

Podlipnik Miran, Dolenji Boštanj 33 a,
Boštanj, diplomo Srednje tehnične šole Krš-
ko, izdano leta 1995. g-32008

Pohajač Sebastjan, Vinterjeva 5, Vojnik,
spričevalo. p-32061

Polc Saša, Ulica Bratov Rozmanov 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107740, reg. št. 178164. s-32202

Poljanc Matjaž, Jurčičeva 7, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16448.
g-32087

Poljšak Milan, Zemono 9, Vipava, delov-
no knjižico, reg. št. 6729, izdana dne 21.
10. 1968. g-32367

Popović Mara, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S595016, št. reg. 133252. s-32052

Popović Srđan, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1069954, št. reg. 133253. s-32051

Potočnik Frančiška-Marija, Puhova ulica
4, Ljubljana, zavarovalno polico št.
1062632, izdala Zavarovalnica Slovenica,
Ljubljana. s-32418

Potočnik Srečko, Gortina 45, Muta, di-
plomo Srednje lesarske šole Ljubljana, iz-
dana dne 23. 5. 1990, št. I-10-393.
p-32050

Povše Alojzij, Cesta 9.avgusta 78, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.1622197. p-32019

Predanič Grega, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1997.
s-32271

Prelog Magda, Zarečje 36, Ilirska Bistri-
ca, spričevala za 1., 2. in 3.letnik Srednje
trgovske šole Nova Gorica, izdana leta
1976-79 na ime Bajec Magda. g-32120

Puppis Gregor, Pipanova cesta 90, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
139354, reg. št. 183983, izdala UE Ljub-
ljana. s-32411

Pust Gregor, Groharjeva 18, Kamnik,
spričevalo 3.letnika Gimnazije Šiška, izda-
no leta 1997. s-32034

Pšeničnik Roman, Vrhje 68, Kapele,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
kmetijske šole Maribor, št. 124, izdano dne
21. 9. 1981. g-32348
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Radić-Košir Snežana, Tavčarjeva 8, Je-
senice, vozniško dovoljenje, ŠT. s
1046468. g-32324

Rajterič Primož, Tenetiše 52, Golnik,
vozno karto, št. 417116, izdal Alpetour.
g-32005

Rakef Vesna, Golčajska ulica 6, Domža-
le, indeks Teološke fakultete, izdan le-
ta1997 v Ljubljani. s-32257

Rasinger Ana Marija, Podkoren 63,
Kranjska Gora, spričevalo o zaključnem iz-
pitu. g-32106

Rataj Marija, Na razgled 7, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 362, izdala
UE Šentjur. p-32034

Raušl Nataša, Savci 31, Sveti Tomaž,
študentsko izkaznico št. 11960542, izdala-
Visoka šola za zdravstvo. s-32336

Razpotnik Gregor, Šemnik 9, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10848, S
1067685, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-32018

Rebernak Karmen, Ljubljanska 88, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S486444, reg. št. 27204, izdala UE Dom-
žale. s-32368

Rebolj Francka, Kamnica 25, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3.letnika Gimnazije Šiš-
ka, izdano leta 1997. s-32232

Rebselj Jože, Drama 9, Šentjernej, spri-
čevalo, izdano leta 1982. g-32235

Repas Tomaž, Ob Suhodolnici 4, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 14744. g-32085

Resanović Damijan, Soteska 86, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14058. s-32147

Resman Rudi, Lončaričeva 2, Mokro-
nog, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal
Šolski Center Novo mesto leta 1980.
s-32090

Rešeta Milan, Kidričeva cesta 31 d, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 133307, izdala UE Litija. s-32078

Rožac Meta, Oljčna pot 51, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1993. g-32316

Rožman Antonija, Partizanska 12, Ra-
dlje ob Dravi, delovno knjižico. p-32071

Rogelšek Mica, Oktoberske revolucije
10a, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6789, izdala UE Izola. g-32278

Rogić Svjetlana, Brilejeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1192261, reg. št. 219984. s-32210

Rovšek Barbara, Gregorčičeva 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S892102, št. reg. 164380. s-32196

Rozman Mateja, Ig 15, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 613693,
reg. št. 163458, izdala UE Ljubljana.
s-32334

Rusjakov Miodrag, Rusjanov trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

163124, reg. št. 18235, izdala UE Domža-
le. s-32395

Ruša Ondina, Kvedrova 14, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tekstilne šole v
Novi Gorici, št. 3395-76/9, izdano dne 25.
9. 1976 na ime Brozič Ondina. g-32318

Rušič Peter, Most na Soči 39, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S793539.
g-32098

Samec Uroš, Kocbekova 32, Škofja vas,
študentsko izkaznico. p-32012

Sefič Nihad, Kor.Bela C. V. Svetina 8 b,
Jesenice, spričevalo OŠ Koroška bela.
g-32010

Sember Borislav, Jakčeva 31, Ljubljana,
diplomo, izdal Center strokovnih šol Ljublja-
na leta 1988. s-32003

Sever Slavko, Tivolska 13, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-32306

Sešek Matjaž, Zasavska 70, Ljubljana,
zeleno karto, št. 0455612, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-32110

Shala Bujar, Poljanski nasip 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010504, reg. št. 205318, izdala UE Ljub-
ljana. s-32415

Simsič Marko, Topniška ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
216882, reg. št. 185407, izdala UE Ljub-
ljana. s-32382

Skok Miroslav, Marinovševa cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014761, št. reg. 164064. s-32385

Sladič Mirko, Keršičeva 23, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8104.
g-32116

Sladič Roman, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 324430, reg. št. 138922, izdala UE
Ljubljana. s-32346

Slapnik Jožef, Gubčeva 6a, Slovenske
Konjice, spričevalo za 4. letnik Tehniške
šole Celje, gradbeni oddelek, za šolsko le-
to 1973/74. p-32044

Slapnik Jožef, Gubčeva 6a, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Tehniške šole
Celje, gradbeni oddelek, za šolsko leto
1972/73. p-32045

Slapnik Jožef, Gubčeva 6a, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške šole Celje, gradbeni oddelek, za štu-
dijsko leto 1973/74. p-32046

Sretenovič Aleksandar, Likozarjeva 25,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S286979, št. reg. 16262, izdala UE Kranj.
g-32018

Starič Martina, Kettejeva 14, Koper, spri-
čevalo št. 362, izdano dne 26. 8. 1981 na
ime Kraševec Martina. g-32315

Starman Irena, Gradaška ulica 8a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23533, reg. št. 168468, izdala UE Ljublja-
na. s-32255

Stermenszky Andrej, Martinčeva 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S811525, št. reg. 43460. s-32058

Stojanović Uroš, Trebinjska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107976, reg. št. 23436, izdala UE Ljub-
ljana. s-32301

Stražišar Andreja, Tomšičeva 52, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. 19431, št. 221/24509. g-32108

Strah Jana, Razgled 25, Piran, vozniško
dovoljenje, št. 1056. g-32028

Strnad Marta, Frankolovskih žrtev 34,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23068. p-32051

Suhonjič Nesa, Titova 1 a, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-32123

Suka Besnik-Ramiz, Blace, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1189388, reg. št.
211080, izdala UE Ljubljana. s-32280

Šabanovič Natalija, Maistrova 13, Slo-
venj Gradec, spričevali, izdani leta
1995-96. g-32095

Šepetavec Peter, Ulica Bratov Vedenik
7, Celje, spričevalo 4. letnika Tehniške šole
Celje, smer gradbenik, za šolsko leto
1974/75. p-32043

Šepetavc Peter, Ulica Bratov Vedenikov
7, Celje, spričevalo 3. letnika Tehniške šole
Celje, smer gradbenik, za šolsko leto
1973/74. p-32042

Šerjak Vera, Pijava Gorica 61, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S651966, reg. št. 117017, izdala UE Ljub-
ljana. s-32392

Šetinc Matej, Mestni trg 17, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1996. s-32151

Šimunić Milenka, Ig 445, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 584114,
reg. št. 74883, izdala UE Ljubljana.
s-32389

Škaper Marjan, Nemčavci 15b, Murska
Sobota, spričevalo. p-32060

Škodlar Franc, Jezerska c. 99b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33190,
reg. št. 39441, izdala UE Kranj. g-32290

Šorli Vilko, Koritnica 61 a, Grahovo, voz-
niško dovoljenje, kat. F, št. 2620, izdala UE
Tolmin. s-32423

Špenko Roman, Moste 95/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18979,
izdala UE Kamnik. s-32325

Štaleker Milan, Podgorska 58, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 98. g-32086

Štraus Blanka, Male Braslovče 110, Bra-
slovče, vozniško dovoljenje, kat. B,
št.S1068993. p-32025

Štuhec Anton, Hladilniška pot 1 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S893694, št. reg. 77371. s-32197

Štuhec Bojan, Logarovci 53 a, Križevci,
spričevali 3. in 4. letnika in spričevalo o
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zaključnem izpitu Srednje tehnične kemij-
ske šole Ruše, izdana leta 1981-82.
p-32004

Šturm Valter, Vrtna 18, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9521. g-32114

Šumi Janez, Zgornja Bela 35, Preddvor,
diplomo Srednje šole Iskra, kovinarstvo in
strojništvo, za šolsko leto 1987/88, št.
I/1291, izdana dne 24. 8. 1998. g-32350

Šurla Janja, Gor. Lakovnice 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32127, izdala UE Novo mesto. g-32362

Tanasič Branka, Vičava 48, Ptuj, spriče-
valo OŠ, izdano leta 1994. g-32175

Tašner Maja, Ob železnici 10, Ptuj, spri-
čevalo 3.letnika, izdano leta 1997.
g-32160

Tepina Bojan, Litostrojska cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje za voznika inštruk-
torja, kat. B, št. SB 2519, reg. št. 42495,
izdala UE Ljubljana. s-32386

Tomažič Irena, Novo Polje c. VII/35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 173185, S 732264, izdala UE LJublja-
na. s-32075

Tomšič Franc, Kapalniška pot 1, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.62776, S 999992, izdala UE Ljubljana.
s-32082

Toplak Anja, Juršinci 817, Juršinci, spri-
čevalo 3.letnika, izdano leta 1997.
g-32159

Toporišič Tomaž, Šarhova ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930622, reg. št. 93866, izdala UE Ljublja-
na. s-32298

Tratar Darja, Peričeva 40, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Šiška, izdano
leta 1997. s-32275

Tretjak Ivan, Šentilj 19, Mislinja, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1870.
g-32084

Trnovšek Urška, Trubarjeva 4, Celje, in-
deks Ekonomsko poslovne fakultete v Mari-
boru. g-32347

Trček Denis, Smrekarjeva 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S885400, št. reg. 105511. s-32065

Tukara Branko, Trg Slavka Osterca 16,
Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7290, izdala UE Ljutomer. p-32039

Tumara Miloš, Dol 3, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S448983, št. reg. 146717. s-32012

Turk Franci, Šujica 12, Dobrova, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S969882, št.
reg. 158263. s-32169

Turk Janez, Kebetova ulica 31, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S244537, št. reg. 25448. s-32384

Umek Roman, Veliki kamen 6, Koprivni-
ca pri Brestani, vozniško dovoljenje,
kat.ABFGH, št. 8092. p-32057

Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper, dovoljenje za čoln na ime Kolšek
Milan. g-32256

Urbič Jože, Studenec št. 16, Trebnje,
letno spričevalo 3. letnika Gradbene tehniš-
ke šole v Ljubljani, Odsek za visoke grad-
nje, izdano leta 1977. s-32419

Uršič Boštjan, Ribno Savska 54, Bled,
spričevalo, št. 183, izdano leta 1986, smer
obdelava kovin in upr. strojev. g-32009

Uršič Marija, Iška Loka 69, Ig, spričeva-
lo o končani OŠ Škofljica, izdano na ime
Okoren Marija. s-32209

Ušeničnik Martina, Podlubnik 159, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12700. s-32170

Valant Zoran, Litostrojska 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-32195

Veber Marjeta, Trnovski vrh 16, Trnov-
ska vas, vozniško dovoljenje, kat.FGH, št.
28756. g-32023

Vehar Dejan, Otona Zupančiča 16, Idri-
ja, potrdilo za prodajalca, izdano leta 1995
Zbornica za združenje trgovine. s-32135

Velušček Anamarija, Kozana 16 a, Do-
brovo, vozniško dovoljenje. g-32021

Verbič Jože, Zg. Brnik 120a, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 601607,
reg. št. 12085, izdala UE Kranj. g-32381

Verčič Primož, Suška cesta 33, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.18797. s-32205

Vidic-Petrovčič Zvonka, Jamnica 1, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 131546, reg. št. 1893, izdala UE Loga-
tec. s-32373

Vičar Stojan, Zabovci 102, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12116.
g-32088

Vodopivec Iztok, Gradež 48, Turjak, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 184775, S
230655, izdala UE Ljubljana. s-32070

Vogelnik Sašo, Ljubljanska 51, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22991. g-32026

Volčič Samo, Kosmačeva 46, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10341.
g-32027

Vori Lidija, Ižakovci 145, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 31015. p-32059

Vovk Marija, Goriška c. 49, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5987.
p-32041

Vugdalić Sabahudin, Klanska ulica 13,
Medvode, delovno knjižico. s-32401

Vujanić Goran, Gradišče 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9973,
izdala UE Vrhnika. s-32201

Vujičić Marjan, Maroltova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165981, reg. št. 218073, izdala UE Ljub-
ljana. s-32391

Vuksanovič Natalija, Turjaška 4, Kočev-
je, vozniško dovoljenje št. 10595, izdala
UE Kočevje. g-32359

Zagorc Darko, Trg na Stavbah 2, Litija,
15 delnic, druge emisije, izdala M Banka,
št. 00853950. s-32002

Zajc Ksenija, Rožna dolina C. XV 26,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime
Malovrh. s-32042

Zajec Marija, Poljanska cesta 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646786, reg. št. 114069, izdala UE Ljub-
ljana. s-32259

Zemljak Emil, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S134607, št. reg. 1361. s-32218

Zemljič Barbara, Konkova 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.17507, izdala UE Slovenj Gradec.
g-32355

Zgonec Suzana, Mlaka 37 a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13819.
s-32414

Zorman Marija, Preglov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37167, iz-
dal LPP. s-32177

Zupan Andreja, Na Korošci 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36711, iz-
dal LPP. s-32059

Zupan Božena, Trstenjakova 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543005, št. reg. 172030. s-32138

Zupan Štante Mojca, Kajuhova 36, Ljub-
ljana, indeks Pedagoške Fakultete Ljublja-
na, izdan leta 1996 na ime Zupan Marija.
s-32062

Zupančič Breda, Jelovška 3, Radovljica,
vozniško dovoljenje št. 24744, izdano 4. 2.
1998. g-32356

Žagar Saša, Tržaška 68, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Oskar Kovačič Ljublja-
na, izdano leta 1981. s-32063

Žemlja Vilko, Tržaška 5, Lesce, vozniš-
ko dovoljenje, št. 19837. g-32091

Žgajnar Katarina, Pipanova pot 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391827, reg. št. 190493, izdala UE Ljub-
ljana. s-32329

Žorž Joža, Kolodvorska 4, Dornberk,
vozniško dovoljenje. g-32291
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N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 125 14 18

S tem nepreklicno naročam

qLetnik '95 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '96 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '97 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

Naročene zgoščenke mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Letnik ’97 na CD-ROMu
Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino (več kot 14.000 strani) uradnega lista letnika
1997. Oblika je enaka kot pri prvih dveh izdajah (letnik 1995 in 1996), ki sta imeli med uporabniki
zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da s klikom miške
takoj dobimo tisto stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem
besedilu, kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani. Od letnika 1996 je uvedena tudi možnost
hitrega iskanja po polnem besedilu vseh številk skupaj (obstaja le nekaj posebnosti pri iskanju
besed, ki vsebujejo šumnike, za kar so pripravljena posebna navodila).
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.
Glede na to, da ČZ Uradni list RS od 1. 1. 1997 izdaja uradne liste tudi na sprotni način po
Internetu, priporočamo kombinacijo uporabe obeh oblik. Praviloma bo zgoščenka namenjena za
arhiviranje in uporabo za nazaj (izhaja enkrat letno), Internet pa za sprotno uporabo med letom.

Število uporabnikov Cena v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan prometni davek

Pravkar izšlo

Uradni list
Republike Slovenije

Ob nakupu vseh treh letnikov hkrati
vam nudimo 15% popust
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Internet http://www.uradni-list.si/

Uradni list On-line
Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list RS s
1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.

Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno uporabljati in pregledovati s
pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno, po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik.
Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov
brkljalnik.

Glede na to, da ČZ Uradni list RS izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe elektronski obliki medsebojno
dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna
politika bo omogočala in spodbujala kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet, zgoščenka in tiskana izdaja). Zato so na Internetu
dostopni samo uradni listi tekočega leta.

Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so informativno dostopna tudi
kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino posamezne številke, preden se odločimo za prenos celotne
številke uradnega lista oziroma PDF datoteke. Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih
in iskanje po poljubnem besedilu. Kazala vsebujejo tudi podatke starejših letnikov, ki pa niso dostopna prek Interneta.

V pripravi je sistem “byteserving”, ki bo omogočal delni prenos posamezne številke uradnega lista. To pomeni, da ne bo več potrebno
prenašati celotnih PDF datotek, temveč samo želeno stran. To bo med drugim tudi omogočalo kvalitetno citiranje predpisov (kot
povezave - linki) v katerihkoli zunanjih elektronskih dokumentih (strokovni članki, judikati, sodne vloge, čistopisi, registri itd.). Poleg tega
bomo s pomočjo elektronske pošte obveščali uporabnike ob izidu novih številk uradnih listov ter jih seznanjali z novostmi.

Financiranje zahtevne strojne, programske in komunikacijske opreme seveda ne omogoča, da bi ČZ Uradni list lahko brezplačno
kvalitetno pripravil, obdelal, distribuiral in servisiral elektronske oblike uradnih listov. Tako kot za tiskane izdaje tudi za uradni list na
Internetu uvajamo naročnino. Njena višina je enaka naročnini na tiskano izdajo. Naročniki obeh izdaj pa imajo pri elektronski obliki
znaten popust. Zelo ugodna je tudi cena večuporabniške naročnine, še posebej za večje sisteme, ki bodo lahko na podlagi izdanega
certifikata uradne liste uporabljali tudi v internih omrežjih (Intranet).

Na sistem uradni listi online se lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico na naših spletnih straneh.

Cena/geslo Cena/geslo
Število tudi brez
gesel tiskani UL tiskanega UL

1 7.020 14.600
2–5 5.840 11.680
6–10 5.120 10.220

11–25 4.380 8.760
26–50 3.660 7.300

V ceni ni upoštevan prometni davek

9 771318 918011
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