
LJUBLJANA

Rg-115920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03580 z dne 6. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRGO-SVET, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koprska 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5827272
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 453 In-

štalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-115921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04968 z dne 8. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa VENDI, računovodske in računal-
niške storitve, d.o.o., Staretova 15, 1000
Ljubljana, sedež: Staretova 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27660/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5919177
Firma: VENDI, računovodske in raču-

nalniške storitve, d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2.

Rg-115922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04823 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIREDITA, podjetje za turi-
stično posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19981/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5673712
Firma: MIREDITA, Podjetje za turizem

in ostale storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,515.151,50 SIT
Ustanovitelji: Podobnik Jure, Ljubljana,

Pod Ježami 10, vstop 4. 7. 1996, vložek
15.151,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-

nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 9. 1996.

Rg-115926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17517 z dne 27. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa PREMIS, Podjetje za nego telesa
in varstvo na domu, d.o.o., Ljubljana, Ob
sotočju 8, sedež: Ob sotočju 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15316/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5918103
Firma: PREMIS, Pretnar in Mis, pod-

jetje za nego telesa in varstvo na domu,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PREMIS, Pretnar in
Mis, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Kunstek-Pretnar Veronika,
Ljubljana, Ob sotočju 8, in Mis Nataša, Med-
vode, Višnarjeva ulica 1, vstopili
19. 11. 1991, vložili po 4.000 SIT, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 331 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
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nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina 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; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-115927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05004 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa BIASSCO, trgovina in storitve,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Zaloška 155,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19745/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5653738
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Sprememba družbene pogodbe z dne

2. 10. 1996.

Rg-115929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04352 z dne 11. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa IIBS, d.o.o., Institute for Internatio-
nal Business Studies – Inštitut za medna-
rodno poslovno izobraževanje, Ljubljana,
sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23158/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782171
Firma: AKTIVA IIBS, d.o.o., Institute for

International business Studies – Inštitut
za mednarodno poslovno izobraževanje,
Ljubljana

Skrajšana firma: AKTIVA IIBS, d.o.o.,
Ljubljana

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1997: 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 7. 1997.

Rg-115930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05651 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa VIKTORIA, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 291, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5351588
Firma: VIKTORIA, lasulje in lasni vlož-

ki, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIKTORIA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva

cesta 76a
Ustanoviteljica: Zupan Viktorija, Medvode,

Goričane 46a, vstop 19. 2. 1991, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupan Viktorija, imenovana
19. 2. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1997.

Rg-115931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06494 z dne 10. 12. 1997 pri sub-

jektu vpisa UMCO, d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za svetovanje, reklamo, raziskave,
meritve, kulturo, gostinstvo, trgovino,
zdravstvo, založništvo, turizem in šport
ter raču., sedež: Na pobočju 22, 1351
Brezovica, pod vložno št. 1/15596/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5618576
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelja: Racman Sergej, Lukovica

pri Brezovici, Na pobočju 22, in Rugelj Sa-
mo, Ljubljana, Rozmanova 2, vstopila
15. 1. 1992, vložila po 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nik Racman Sergej, razrešen 1. 10. 1997;
Rugelj Samo, razrešen 1. 10. 1997 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnica Racman
Marija, Lukovica pri Brezovici, Na pobočju
22, imenovana 1. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1997.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3723

Rg-115932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06498 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa JADRANTURIST LJUBLJANA,
hotelirstvo, turizem, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, sedež:
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5872260
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jankovič Zoran, razrešen 16. 10.
1997; direktor Lavriha Bojan, Ljubljana, Ane
Ziherlove 4, imenovan 16. 10. 1997, zasto-
pa in predstavlja družbo samostojno in brez
omejitev pri poslih, katerih skupna vrednost
ne presega tolarske protivrednosti 100.000
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije,
pri poslih, katerih vrednost presega gornje
zneske, pa zastopa družbo ob pisnem so-
glasju ustanovitelja.

Rg-115934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06470 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TAYGA, kozmetični salon,
d.o.o., Moravče, Trg svobode 7, sedež:
Trg svobode 7, 1251 Moravče, pod vlož-
no št. 1/22298/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747414
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 4521

Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021

Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1997.

Rg-115935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06500 z dne 9. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30012/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1234064
Firma: SPECIAL EVENT, trgovina, mar-

keting in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Dolenjska c. 33a

Skrajšana firma: SPECIAL EVENT,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska
c. 33a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šegatin Aleksander, Ljub-

ljana, Gasilska c. 2, vstop 13. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šegatin Aleksander, imenovan 13. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega 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; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi

gorivi; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozme-
tiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim 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; 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 speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost
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žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-115939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06496 z dne 8. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1234056
Firma: BOMAX VEHOVAR IN DRUGI,

Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: BOMAX VEHOVAR IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Obirska 6
Ustanovitelja: Vehovar Mateja, Ljubljana,

Soussenska ulica 6, in Janošević Bojan,
Ljubljana, Baznikova ulica 16, vstopila
18. 11. 1997, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vehovar Mateja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Janošević Bojan, ki

zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorice, imenovana 18. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-115942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06212 z dne 8. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa BUSCOTRADE, Podjetje za uvaja-
nje CNC tehnologije, servisiranje, inženi-
ring, uvoz-izvoz, d.o.o., Trzin, Zupančiče-
va 1a, sedež: Zupančičeva 1a, 1234 Men-
geš, Trzin, pod vložno št. 1/21333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701112
Firma: BUSCOTRADE, trgovina na de-

belo, uvoz, izvoz, zastopanje, servisira-
nje, inženiring, d.o.o.

Sedež: 1236 Trzin, Hrastovec 18a,
IOC Trzin

Ustanovitelj: Ivić Predrag, Trzin, Zupanči-
čeva 1a, vstop 12. 2. 1993, vložek
1,585.575 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1997.

Rg-115947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06363 z dne 3. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa PAVČNIK, d.o.o., nizke gradnje in
transport, Turje, sedež: Turje 4, 1431 Dol
pri Hrastniku, pod vložno št. 1/13672/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5578655
Firma: PAVČNIK, d.o.o., nizke gradnje

in transport
Skrajšana firma: PAVČNIK, d.o.o.
Sedež: 1431 Dol pri Hrastniku, Parti-

zanska cesta 59
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1020 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita; 1030 Pridobivanje šote;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene name-
ne; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za grad-
beništvo; 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; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina 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 opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-
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čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki ši-
roke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim 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 Trgovina na drob-

no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 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 resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 71402
Dejavnost videotek; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delo-
vanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1997.

Rg-115948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06522 z dne 3. 12. 1997 pri sub-

jektu vpisa ALTEK, podjetje za razvoj, pro-
izvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Tržaška 126, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06479/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in firme s temile podatki:

Matična št.: 5358809
Firma: ALTEK, podjetje za inženiring,

trgovino in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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, 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 plina-
stimi 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 kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami 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 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
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programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1997.

Rg-115949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06249 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MIRNIK, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, storitve in transport, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Galjevica 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18480/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5640300
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;

7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 11. 1997.

Rg-115951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06414 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu
vpisa O.K.S. VESEL & DRUŽBENIKI, trgovi-
na in posredništvo, d.n.o., sedež: Tbilisij-
ska 81, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1191519
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 13.

Rg-115970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05994 z dne 11. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GPG LINK, Podjetje za finan-
ciranje investicijskih projektov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Emonska 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15339/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5572266
Firma: IMOS LINK, družba za financi-

ranje investicijskih projektov, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: IMOS LINK, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Ustanovitelj: IMOS, Združena industrijska

gradbena podjetja, d.d., Ljubljana, Dunajska
56, vstopil 20. 6. 1997, vložil 6,883.608
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; GPG GRO-
SUPLJE, Avsec Jože, Babič Srečko, Bajc
Janez, Bavdek Vida, Bevk Maksimiljan, Brovč
P. Jasna, Drstvenšek Dušan, Čepon Alojz,
Geršak Zmago, Gluvič Dušica, Hren Fani,
Jamnik Janez, Jercelj Marko, Jereb Andrej,
Juvančič Matej, Kastelic Brane, Kastelic Alo-
jz, Kernjak Milan, Klešnik Peter, Kolenc Bri-
gita, Koščak Milena, Košir Janez, Krašič Ran-
ko, Kubelj Boris, Lesjak Darja, Majnik Mitja,
Meglen Anton, Musi Amira, Paternu Irena,
Perme Ludvik, Petrič Branko, Pevec France,
Pirc Marko, Potočnik Metka, Prijatelj Marjan,
Rot Janez, Samotorčan Ivan, Šimečak Jože,
Snoj Roman, Topolovec Jure, Uršič Janez,
Zabukovec Dragica, Zagorc Jože, Zgonc An-
dreja, Zobec Vinko in Korošec Bogdan, iz-
stopili 20. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Janez, razrešen 7. 10. 1997;
direktorica Perko Olga, Grosuplje, Ponova
vas 13c, imenovana 7. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 10. 1997.

Rg-115972

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05819 z dne 11. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROMONTAŽA, elektromon-
tažno in projektivno podjetje, d.d., Ljublja-
na, sedež: Tržaška cesta 126, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča člane in spremem-
bo članov nadzornega sveta ter spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5067308
Člani nadzornega sveta: Stojan Darko,

Mulej Bojan in Novak Franc, izstopili 17. 10.
1997; Manfredo Marjan, Novak Franc in
Stojan Darko, vstopili 17. 10. 1997.

Sprememba statuta z dne 17. 10. 1997.

Rg-115974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05133 z dne 10. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa FILC, tovarna filca, d.d., Men-
geš, sedež: Slovenska c. 40, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/05774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5034183
Sprememba statuta z dne 28. 8. 1997.

Rg-115978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04468 z dne 13. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BTC TRGI, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča začetek redne likvida-
cije, spremembo firme in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Firma: ZELENI TRGI, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152 –
v likvidaciji

Skrajšana firma: ZELENI TRGI, d.o.o,
Ljubljana – v likvidaciji
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Dijak Anton in direktor Žehelj Marko,
razrešena 18. 7. 1997; likvidator Zdolšek
Stojan, Ljubljana, Brilejeva ulica 7, imeno-
van 18. 7. 1997.

Sklep skupščine z dne 18. 7. 1997 o
začetku redne likvidacije.

Rg-115979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00361 z dne 12. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BTC TRGI, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Bizaj Rudolfu, ki je bil razrešen
8. 1. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 1. 1997.

Rg-115980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07154 z dne 10. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BTC TRGI, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5845505
Ustanovitelj: Blagovno trgovinski center,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, vstopil
1. 4. 1994, vložil 170,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; RAMPEK, Podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
TIP, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
EMONA MERKUR, Trgovina na drobno,
d.d., Ljubljana in ICTAS, d.o.o., Ljubljana,
izstopili 24. 12. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 11. 1996.

Rg-115983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05938 z dne 7. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa STROJEGRADNJA, Tovarna
gradbenih in transportnih strojev in na-
prav, d.d., sedež: Vodenska c. 49, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12197/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5490707
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1997: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja 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; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;

5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 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 računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1997.

Rg-115985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04433 z dne 7. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa ISKRA FERITI, podjetje za pro-
izvodnjo feritov in navitih komponent,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5045878
Osnovni kapital: 1.016,335.589 SIT
Ustanoviteljici: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
826,484,100 SIT, in ISKRA IEZE, HOLD-
ING, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, vložila
189,851.489 SIT – vstopili 12. 10. 1992,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 10. 1997.

Rg-115986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05153 z dne 7. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29866/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1214144
Firma: GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNI-

KA, Ljubljana
Skrajšana firma: GJP Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Šubičeva 1
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
31. 7. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kham Boris, Ljubljana, Tržaška ce-
sta 22, imenovan 31. 7. 1997, zastopa za-
vod kot ravnatelj.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1997: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
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rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-115987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05406 z dne 7. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., sedež: Dunajska 160, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09684/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, deleža in čla-
nov uprave, člane nadzornega sveta in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425077
Firma: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA, d.d.
Skrajšana firma: SRD, d.d.
Osnovni kapital: 4.000,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstop 24. 4. 1990, vložek
4.000,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Nemec Valter, razrešen 10. 9. 1997;
predsednik uprave Topič Bogdan, Ljublja-
na, Linhartova cesta 64, ter člani uprave
Jaklin Jože, Ljubljana, Triglavska ulica 9,
Lukač Matjaž, Ljubljana, Slomškova ulica
17, in Šantl Marija Magdalena, Ljubljana,
Peričeva 35, imenovani 11. 9. 1997.

Člani nadzornega sveta: Kovač Zdenka,
Rigl Peter, Bric Rudi, Lampič Peter, Zajc
Milan, Šuštar Boris in Ravnikar Edvard, vsto-
pili 24. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-115989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05062 z dne 30. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa AC-INTERCAR, d.o.o. za no-
tranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana, Allendejeva ulica 5,
sedež: Allendejeva ulica 5, 1113 Ljub-
ljana, pod vložno št.1/19872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5670209
Firma: AC-INTERCAR, d.o.o. za notra-

njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, Baragova ulica 5

Sedež: 1113 Ljubljana, Baragova uli-
ca 5.

Rg-115991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03119 z dne 30. 10. 1997 pod št.

vložka 1/29830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196154
Firma: GRAL – ITEO, tržne raziskave,

d.o.o., firma v angleškem jeziku: GRAL –
ITEO Marketing Research Ltd.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Inštitut za trženje, ekonomi-

ko in organizacijo, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Ajdovščina 4, vložil 885.000 SIT, in GRAL
MARKETING, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 29,
vložil 615.000 SIT – vstopila 26. 5. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tavčar Rudi, Kranj, Mlekarska 31, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica
Mihelčič Helena, Ljubljana, Lepi pot 12a, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, imenovana 26. 5.1997.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-115993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05027 z dne 30. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa CEPROM, tovorni promet, d.d.,
sedež: Savska cesta 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5143438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grom Janko, razrešen 2. 9. 1997;
direktor Musar Franc, Ljubljana, Rožna doli-
na c. VII 25, imenovan 2. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-115994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05675 z dne 30. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMONA ELEKTRONSKI CEN-
TER, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5059054
Firma: EMONA EFEKTA, informatika

in izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EMONA EFEKTA,

d.o.o.

Rg-115995

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02897 z dne 29. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ – TOVARNA PRE-
OBLIKOVALNE OPREME, d.o.o., sedež:
Litostrojska c. 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10361/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5447038
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trkman Marko Iztok, razrešen 11. 3.
1997; direktor Čeplak Ivan, Ljubljana,

Glinškova ploščad 9, imenovan 12. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-115996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05392 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa TOTRA PLASTIKA, podjetje iz-
delkov iz plastičnih mas, d.d., Trpinčeva
39, Ljubljana, sedež: Trpinčeva 39,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26147/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članice nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860563
Članica nadzornega sveta: Gerič Sonja,

izstopila 25. 9. 1997; Šutovič Zlatka, vsto-
pila 25. 9. 1997.

Rg-115997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05430 z dne 29. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA-ELEKTROZVEZE, p.o.,
Industrija sistemov elektronike in zvez,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5174929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pristov Branko, razrešen 2. 9. 1997;
zastopnik Debeljak Alojzij, Ljubljana, Marol-
tova ulica 5, imenovan 3. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev. kot v.d. direktorja.

Rg-116392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06765 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TB TRADE, Podjetje za go-
stinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Reboljeva 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28321/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5971217
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 79.

Rg-116394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06776 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA V USTANAV-
LJANJU, sedež: Tržaška 14, 1360 Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/01407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanovitelja in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5009090
Firma: GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1360 Vrhnika, Trg Karla Gra-

beljška 3
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vrhni-

ka, izstop 3. 2. 1997; Občina Vrhnika, Vrh-
nika, Tržaška cesta 1, vstop 3. 2. 1997, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velkavrh Lojze, razrešen
14. 12. 1993; zastopnik Zadnik Viktor,
Škofja Loka, Frankovo naselje 184, imeno-
van 14. 12. 1993, zastopa šolo brez omeji-
tev kot ravnatelj.
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Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-116396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06865 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa CYBER SPORT CENTER,
d.o.o., sedež: Koprska 106a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28766/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5996988
Ustanovitelj: Šterbenc Iztok, Erbežnik

Gregor in Tajnšek Jože, izstopili 4. 12.
1997; Čabrilo Zoran, Ljubljana, Šerkova
ul. 7, vstopil 4. 12. 1997, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šterbenc Iztok, razrešen 4. 12. 1997;
direktor Čabrilo Zoran, imenovan 4. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
4. 12. 1997.

Rg-116397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06691 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRAN, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, storitve, marketing, go-
stinstvo, turizem, zunanjo trgovino...,
Ljubljana, sedež: Nazorjeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21435/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823633
Firma: ROSCO APG, d.o.o., podjetje

za trgovino, trgovino na drobno z umet-
niškimi izdelki, zastopanje in posredniš-
tvo, Ljubljana, Nazorjeva ul. 2

Skrajšana firma: ROSCO APG, d.o.o.,
Ljubljana

Dejavnost, izbrisana 18. 12. 1997:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-

no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 92621 Dejavnost
marin; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9900 Eksteritorialne organizacije in združe-
nja.

Rg-116556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05998 z dne 10. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29823/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215485
Firma: MOMO, Poslovno finančne sto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Miha, Škofja Loka,

Virmaše 94, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinar Miha, imenovan 21. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za 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-
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trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05997 z dne 10. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215477
Firma: ULA-S, Poslovno finančne sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: ULA-S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Miha, Škofja Loka,

Virmaše 94, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinar Miha, imenovan 21. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05886 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TURNŠEK & CO., Inženiring,
d.n.o., Trzin, Mlakarjeva 11, sedež: Mla-
karjeva 11, 1234 Mengeš-Trzin, pod
vložno št. 1/10702/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
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javnosti, družbenikov in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5455073
Firma: HELF INŽENIRING-HRVATIN &

PARTNER, d.n.o.
Ustanoviteljica: Hrvatin Helena, Petrov-

če, Kasaze 105, vstop 30. 11. 1996, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Hrvatin Helena, imenovana
30. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-116560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06466 z dne 9. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1228242
Firma: MEDVED DUŠAN, trgovina, sto-

ritve in proizvodnja, d.o.o., Litija
Skrajšana firma: MEDVED DUŠAN,

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

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Grbinska cesta 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Dušan, Litija, Mai-

strova ulica 2, vstop 10. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medved Dušan, imenovan 10. 11.
1997, kot vodja poslov zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske 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; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 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; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-

mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-116561

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03110 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa VALAM, d.o.o., trgovina in sto-
ritve, sedež: Zvonarska 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, deleža, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5593875
Ustanovitelj: Puntar Jože Emil, izstop

13. 5. 1997; Razložnik Uroš, Škofja Loka,
Groharjevo naselje 32, vstop 30. 5. 1994,
vložek 1,513.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Puntar Jožetu Emilu, ki je bil raz-
rešen 21. 5. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.

Rg-116563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06483 z dne 5. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MAGANJA M-S, Družba za tr-
govino, gostinstvo in storitve, d.n.o.,
Medvode, sedež: Seničica 21a, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/08682/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5419123
Firma: MAGANJA M-S, Družba za tr-

govino, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MAGANJA M-S, d.n.o.
Sedež: 1215 Medvode, Breznikova 15
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-

ganja Marjan, Medvode, Seničica 21a, raz-
rešen 20. 11. 1997 kot direktor in imeno-
van za družbneika.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1997: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.
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Rg-116564

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06200 z dne 5. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa RAN-M, trgovina, d.o.o., Bre-
zovica, sedež: Jezero 157, 1352 Pre-
serje, pod vložno št. 1/28727/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dele-
ža, razširitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5959420
Firma: BAUDINI, posredništvo in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAUDINI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova 62a
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelj: Bavdek Matjaž, Preserje,

Jezero 157, vstop 12. 12. 1996, vložek
40,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1997: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1997.

Rg-116566

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05872 z dne 28. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29962/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233122
Firma: MULTICHEM INTERNATIONAL

LTD, Podružnica Ljubljana, ime podružnice
v angleščini: MULTICHEM INTERNATIONAL
LTD BRANCH OFFICE LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Ustanovitelj: MULTICHEM INTERNA-

TIONAL LTD., Exchange House, 3 rd
Floor, 54-58 Athol Street, Isle of Man, Uni-
ted Kingdom, Duglas, Isle of Man, Exchan-
ge House, 3 rd Floor, vstop 23. 5. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benca Izet, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 50, imenovan 23. 5. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-116567

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06144 z dne 4. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa JAKŠA & PARTNER, podjetje za
razvoj in svetovanje na področju računal-
ništva in informatike, d.n.o., sedež: Res-
ljeva 27, 1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/17091/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5605482
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 45110

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na 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
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 drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 11. 1997.

Rg-116569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05237 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29995/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215400
Firma: BORSS, trgovina in storitve,

d.o.o., Papirniška pot 6, Ljubljana
Skrajšana firma. BORSS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Papirniška

pot 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bogomolec Štefan, Ljublja-

na, Kašeljska cesta 158, vstop 1. 8. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogomolec Štefan, imenovan 1. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52473 Dejav-
nost papirnic; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-116570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06448 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1234005
Firma: LIMBUS, poslovno svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratov Uča-

kar 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fister Vitomir, Ljubljana,

Bratov Učakar 10, vstop 18. 11. 1997, vlo-
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žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fister Vitomir, imenovan 18. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-116573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05515 z dne 3. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29991/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215345
Firma: TEX-TOP, proizvodna in trgo-

vinska družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEX-TOP, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova

ul. 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dević Novo, Zagreb, Z. Ru-

deški ogranak 40, vstop 24. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Podhraški Dubrovka, Velenje, Ul.
Janka Vrabiča 18, in prokurist Dević Novo,
imenovana 24. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken 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
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizivodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih

in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja 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 par-
fumov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2710 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hote-
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lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-116574

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06420 z dne 3. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa MISTY, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29851/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, deležev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1216333
Firma: TOP TEXTIL, podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino, zastopstva in
promet, d.o.o.

Skrajšana firma: TOP TEXTIL, d.o.o.
Sedež: 1110 Ljubljana, Litijska c. 148
Ustanovitelji: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., izstopila 13. 11. 1997; Pasić Mu-
stafa, Ljubljana, Društvena 16, Ćorić Esad,
Ribnica, Trg V. Vlahoviča 5, Bajrić Fahret,
Bosanska G., Maršala Tita 73, in Ibrahim-
begović Emir, Bosanska G., S. Kulenovića
1, vstopili 13. 11. 1997, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 13. 11. 1997;
direktorji Pasić Mustafa, Ćorić Esad in Ibra-
himbegović Emir, imenovani 13. 11. 1997,
zastopajo družbo brez omejitev.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 13. 11. 1997.

Rg-116576

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06431 z dne 3. 12. 1997 pri subjek-

tu vpisa SLOVING, podjetje za zastopanje
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Maroltova
14-16, sedež: Maroltova 14-16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15063/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, naslova ustanovitelja, de-
javnosti, datuma pooblastil zastopnika in na-
slova ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5793386
Firma: SLOVING, podjetje za zasto-

panje in storitve, d.o.o., Ljubljana, Beži-
grad 6

Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 6
Ustanovitelj: Drofenik Jože, Ljubljana,

Mokrška 25, vstop 23. 12. 1994, vložek
1,558.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drofenik Jože, razrešen in ponovno
imenovan 17. 11. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 11. 1997.

Rg-116579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05787 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa EKSTA, reklamni profesional-
ni sistemi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ger-
bičeva ulica 51a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24190/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5832675
Firma: SIGN & SUPPLY, d.o.o., zasto-

panje, prodaja, distribucija reklamnih
materialov in reklamne storitve

Skrajšana firma: SIGN & SUPPLY, d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne

14. 10. 1997.

Rg-116580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03083 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OLIMPUS, podjetje za trgovin-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ma-
roltova 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06851/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
ža, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5374774
Ustanovitelj: Korošec Marjeta, izstop 5. 6.

1997; Korošec Peter, Ljubljana, Maroltova
11, vstop 22. 11. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Korošec Marjeta, razrešena
5. 6. 1997; direktor Korošec Peter, imeno-
van 22. 11. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 6. 1997.

Rg-116581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05825 z dne 12. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30036/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233092
Firma: SIRIUS INTERNATIONAL, agen-

cija za upravljanje in tržne odnose,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SIRIUS INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanski na-
sip 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škorjanc Žiga Bruno, Ljub-

ljana, Poljanski nasip 12, vstop 20. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Škorjanc Žiga Bruno, imenovan 20. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125
Reja drugih živali; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 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.; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 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; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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.; 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;
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; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-

telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: Pri šifri dejavnosti 74.60 se
vpiše: Družba bo opravljala samo dejavnost
varovanja oseb in premoženja.

Rg-116583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06438 z dne 16. 12. 1997 pod št.
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vložka 1/30048/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233980
Firma: MOBILCOM, trgovina in po-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vandotova 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štrozak-Ostojič Vesna,

Ljubljana, Povšetova ulica 106, in Štrozak
Marko, Ljubljana, Posavskega ulica 18,
vstopila 11. 11. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Štrozak-Ostojič Vesna, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnik Štrozak Mar-
ko, ki kot pomočnik direktorice zastopa druž-
bo brez omejitev, imenovana 11. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 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 sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-116584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06429 z dne 28. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29961/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233971
Firma: SALKIČ IN DRUŽBENIK, pod-

jetje za trgovino in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: SALKIČ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9
Ustanovitelja: Salkič Mustafa in Salkič

Emina, oba iz Horjula 59, vstopila 17. 11.
1997, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Salkič Mustafa in Salkič Emina, ime-
novana 17. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 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;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
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čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Rg-116586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05238 z dne 28. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29960/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1201948
Firma: SMOLA-DISKONT, proizvodnja,

trgovina in gostinstvo, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: SMOLA-DISKONT,

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

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Reška c. 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smola Dušan in Smola Tja-

ša, oba iz Kočevja, Dolga vas, Remihova
ul. 16, vstopila 9. 6. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Smola Tjaša, zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Smola Dušan, ki kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 9. 6. 1997..

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-

nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 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); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-116587

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05522 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa DM DROGERIE MARKT, d.o.o.,
Trgovsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18342/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5606454
Osnovni kapital: 131,834.306,90 SIT
Ustanovitelj: DM DROGERIE MARKT

GESELLSCHAFT M.B.H., Salzburg, Avstri-
ja, Kasernenstrasse 1, vstop 31. 3. 1992,
vložek 131,834.306,90 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Trtnik Zvonimir in Šafarič Helena,
razrešena 24. 9. 1997; direktor Sluga Igor,
Cerklje na Gorenjskem, Kurirska pot 18,
imenovan 24. 9. 1997, zastopa družbo sku-
paj s prokuristom.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1997.

Rg-116588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05856 z dne 25. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29948/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1227807
Firma: ROBEUS S.A.S. DI EUSEPI

ROBERTO & CO., Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 76
Ustanovitelj: ROBEUS S.A.S. DI EUSEPI

ROBERTO & CO., Pesaro, Via Serra 64,
vstop 26. 6. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Naranča Maja, Domžale, Ljubljan-
ska 76, imenovana 26. 6. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe s
prodajalci po predhodni odobritvi gospoda
Eusepi Roberta.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti.
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Rg-116589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05896 z dne 25. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa TIBORA, uvoz, izvoz, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: IOC Trzin, Blat-
nica 14, 1107 Mengeš, pod vložno
št. 1/14314/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, razširitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5548462
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 13
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1997.

Rg-116590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04179 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa I.P.C. HOLDING, trgovina in
zastopanje, d.o.o., Tacenska 133, Ljub-
ljana, sedež: Tacenska 133, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28097/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5951038
Ustanovitelj: Sterle Franc, izstop 9. 7.

1997; Pogačar Iztok, Ljubljana, Celovška
c. 103, vstop 9. 7. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sterle Franc, razrešen 9. 7. 1997;
Pogačar Iztok, razrešen 9. 7. 1997 kot pro-
kurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1997: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 11. 1997.

Rg-116591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06007 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BELING, consulting, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1194216
Sedež: 1000 Ljubljana, Podmilščako-

va 28a.

Rg-116592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06033 z dne 21. 11. 1997 pod št.

vložka 1/29935/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233378
Firma: ASEA BROWN BOVERI, Inženi-

ring, d.o.o., oziroma v angleškem jeziku
ASEA BROWN BOVERI ENGINEERING
LTD.

Skrajšana firma: ASEA BROWN BO-
VERI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 49,660.000 SIT
Ustanovitelj: ABB ASEA BROWN

BOVERI LTD., Zürich, Affolternstrasse 44,
vstop 23. 10. 1997, vložek 49,660.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ružička Velimir, Zagreb, Gunduliče-
va 53, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Osterman Slavica, Kranj, Britof
272a, oba imenovana 23. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1997: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alu-
minija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 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;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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 kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja 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;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
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; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
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na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bi-
le dodatne oznake izpuščene.

Rg-116593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05251 z dne 21. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215442
Firma: CARGO DILER, podjetje za za-

stopstva, trgovino in prevoze, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: CARGO DILER, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana, Petričeva uli-
ca 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Matjaž, Ljubljana, Pe-

tričeva ulica 11, vstop 10. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Matjaž, imenovan 10. 9. 1997,
kot vodja poslov zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na

debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-

gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-116595

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05828 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROTIME, trgovina in mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kranjče-
va cesta 26, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5741408
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1997: 3622

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5273
Popravilo ur, nakita.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1997.

Rg-116599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05301 z dne 20. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1202073
Firma: HIŠKA, d.o.o., upravljanje z ne-

premičninami, Ivančna Gorica
Skrajšana firma: HIŠKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Ulica

talcev 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Zvonko, Ivančna

Gorica, Ulica talcev 12, vstop 12. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Zvonko, imenovan 12. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 158120 Dejav-
nost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
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izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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 cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;

60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93040
Pogrebne storitve.

Rg-116607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07246 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa STEIN TRADE, zastopanje do-
mačih in tujih firm, d.o.o., Koželjeva 11,
Kamnik, sedež: Koželjeva 11, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/05634/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5350760
Firma: STEIN TRADE, zastopanje do-

mačih in tujih firm, d.o.o.
Skrajšana firma: STEIN TRADE, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 10, IOC

Trzin.

Rg-116608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04346 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PCX COMPUTERS, računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Krivec
1, sedež: Krivec 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13167/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5522277
Firma: PCX COMPUTERS, računal-

niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 15

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 15
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
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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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1997.

Rg-116609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05930 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa POMURKA TRŽENJE, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Parmova 45, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14132/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5540119
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997:

15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15130 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 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;
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; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51700 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 63120 Skla-
diščenje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 10. 1997.

Rg-116610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04756 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KANDUS IN NAGLIČ, Storitve
na višini, d.n.o., Ljubljana, Periška 9, se-
dež: Periška 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, statusa in zastop-
nika ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5878632
Firma: VERTIKALA, storitve na višini,

d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kandus Matjaž, izstopil

20. 8. 1997; Naglič Borut, Ljubljana, Neu-
bergerjeva 18, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 20. 8. 1997, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kandus Matjaž, razrešen 20. 8.
1997; Naglič Borut, razrešen 20. 8. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04142 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa VEGOM, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Kidričeva 118, Trzin,
Mengeš, sedež: Kidričeva 118, Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/07316/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razšritev dejavnosti ter spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5556856
Firma: VEGOM, Trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 118
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 5225

Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 11. 1997.

Rg-116611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03788 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRADIS – CONSULT, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11366/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti, člane nad-
zornega sveta in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5485169
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., izstop 3. 6. 1997; AT-
ENA DVE, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
vstop 3. 6. 1997, vložek 7,440.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Ločnikar Jože,
Kovačič Klavdij, Kranjc Rudi, Pogačar Franc
in Cimerman Ljubo, izstopili 5. 6. 1997;
Ločnikar Jože, Pogačar Franc, Kovačič
Klavdij, Cimerman Ljubo in Kranjc Rudi,
vstopili 5. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997:
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas.

Rg-116615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06994 z dne 18. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30052/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253964
Firma: MIMESA, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Dobrave 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mehle Sašo, Ljubljana, Gos-

podinjska 23, vstop 17. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje.

Rg-116616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07038 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MRS-LAN, družba za predela-
vo in prodajo mesnih izdelkov in oprav-
ljanje drugih poslovnih storitev, d.o.o.,
Škofljica, Lanišče 35, sedež: Lanišče 35,
1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/29108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos poslovnega deleža in
spremembo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 1191560
Ustanovitelj: Repar Marija, izstop 9. 12.

1997; Repar Peter, Škofljica, Lanišče 35,
vstop 21. 2. 1997, vložek 2,054.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1997.

Rg-200001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00385 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZALOŽNIŠKO PODJETJE
MLADIKA, p.o., Ljubljana, sedež: Šubiče-
va 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00659/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje p.o. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
deležev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033306
Firma: ZALOŽNIŠKO PODJETJE

MLADIKA, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA MLADIKA,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 25,230.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
2,520.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Du-
najska c. 56, vložil 2,520.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Mušič Janez, Ljub-
ljana, Reboljeva ul. 7, vložil 2,300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Slabe Roman,
Ljubljana, Polje, Cesta XXII/8, vložil
1,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Marenče-Selič Milena, Ljubljana, Do-
lenjska c. 24, vložila 500.000 SIT, odgo-

vornost: ne  odgovarja; Verbič Milena, Ljub-
ljana, Vrhovci, C. III/16, vložila 450.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Borštnar
Dušica Marija, Medvode, Golo Brdo 49,
vložila 450.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kušar Josipa, Ljubljana, Pot na grič
18, vložila 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zorec Marjeta, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 12, vložila 540.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Gačić Dragica,
Ljubljana, Trnovski pristan 12, vložila
350.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Stabej Jože, Ljubljana, Bilečanska ul. 2, vlo-
žil 500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vidergar Martin, Litija, Trg na stavbah
12, vložil 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Horvat Jože, Ljubljana, Mucher-
jeva 9, vložil 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slabe Ivan, Ljubljana, Cleveland-
ska 25, vložil 400.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Slabe Miha, Ljubljana, Polje,
Cesta XXII/8, vložil 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Gačić Jelena, Ljublja-
na, Trnovski pristan 12, vložila 100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Stabej Marija,
Ljubljana, Bilečanska 2, vložila 200.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Mušič Mi-
lena Marija, Ljubljana, Reboljeva ul. 7, vlo-
žila 400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja, in Mušić Primož, Ljubljana, Reboljeva
ul. 7, vložil 200.000 SIT odgovornost: ne
odgovarja – vstopili 19. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. 62/0171-IZ z dne
12. 12. 1994.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 25. 11. 1997.

Rg-200006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02580 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZLATARNA GALOP, trgovsko

proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cesta 24. junija št. 23, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27498/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5932319
Ustanovitelj: GALOP, d.o.o., Ljubljana,

Novo Polje c. III/17, izstop 14. 4. 1997;
Kadrijević Emil, Hrastnik, Log 28c, vstop
18. 1. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-200008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/003399 z dne 13. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD SV. STANISLAVA za
izobraževanje in vzgojo, Ljubljana, se-
dež: Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/21001/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5699827
Firma: ZAVOD SV. STANISLAVA za

vzgojo, izobraževanje in kulturne dejav-
nosti

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Mlakar Jože, prof., Pretranek, Reš-
ka c. 4b, imenovan 31. 5. 1993, ki kot rav-
natelj zastopa zavod v okviru dejavnosti, ki
jo opravlja organizacijska enota Škofijska
klasična gimnazija; in Goričar Andrej, prof.,
Ljubljana, Chengdujska c. 12, imenovan
16. 7. 1996, ki kot v.d. ravnatelja zastopa
zavod v okviru dejavnosti, ki jo opravlja or-
ganizacijska enota Glasbena šola v Zavodu
sv. Stanislava.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5551 Storitve menz;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju; 8021 Sred-
nješolsko splošno izobraževanje; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v di-
jaških domovih; 80301 Višješolsko izobra-
ževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-200010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03763 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa NEBRA, družba za davčno in
gospodarsko svetovanje, d.o.o., sedež:
Dunajska 122, 1000 Ljubljana, pod vlož-
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no št. 1/24962/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev in firme s temile podatki:

Matična št.: 5817749
Firma: NEBRA, družba za davčno in

gospodarsko svetovanje, nepremičnine
in inženiring, d.o.o.

Ustanovitelja: Neffat Milan, vstopil
29. 11. 1993, in Neffat Branka, vstopila
28. 12. 1995, oba iz Ljubljane, Novo Polje,
Cesta IV/34, vložila po 1,902.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-200025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05550 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KONFEKCIJA, Logatec, Indu-
strija lahke konfekcije Logatec, p.o., se-
dež: Tržaška c. 3, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/00216/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pogodbo o pripojitvi k
IUV, d.d., Vrhnika, s temile podatki:

Matična št.: 5036976
Vpis pripojitve k IUV, Industrija usnja Vrh-

nika, d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 16. 7. 1997.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-200028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05744 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO POD-
JETJE ZASAVJE TRBOVLJE, d.d., sedež:
Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/03103/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
ka ter članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5076714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kro-

šelj Ivan, Trbovlje, Cesta oktobrske revolu-
cije 11b, razrešen 14. 10. 1997 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Perger Janez,
Drobež Igor, Kneževič Dragan, Pražnikar
Pavle, Lapornik Brane in Hren Rihard, izsto-
pili 14. 10. 1997; Kneževič Dragan, Dro-
bež Igor, Perger Janez, Volarič Bojan, Praž-
nikar Pavle in Vezovišek Bojan, vstopili
14. 10. 1997.

Rg-200039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06541 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BAUHAUS TRGOVSKO POD-
JETJE d.o.o. k.d., Bratislavska 9, Ljub-
ljana, sedež: Bratislavska 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27205/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5873002
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kobentar Zvonko, Kranj, Šempeter-
ska 44, imenovan 7 .4. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, in Hoffelner Helmut, Puc-
king, Avstrija, Steingasse 16, razrešen 7. 4.
1997 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta; prokurist Zupan Mitja, razrešen 7. 4.
1997.

Rg-200046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07347 z dne 30. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZALOŽNIŠKO PODJETJE
MLADIKA, d.o.o., sedež: Šubičeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00659/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5033306
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 19. 7. 1994, vložek 6,350.000 SIT, in
ARKADA ENA PID, d.d., Ljubljana, Celovška
206, vstop 11. 7. 1995, vložek 5,050.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-200047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07405 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMADEUS SLOVENIJA, Pod-
jetje za marketing, d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, sedež: Dunajska 122, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22136/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5730503
Osnovni kapital: 77,113.060,71 SIT
Ustanovitelji: ADRIA AIRWAYS, Ljublja-

na, Kuzmičeva 7, vložil 57,834.795,53 SIT,
ADRIA AIRWAYS DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt, Grosse Eschenheimer 43, vložil
15,422.612,14 SIT, in AMADEUS GLOBAL
TRAVEL DISTRIBUTIONS, S.A., Madrid,
Španija, Salvador de Madariaga I, vložil
3,855.653,04 SIT – vstopili 8. 9. 1992,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-200052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05945 z dne 8. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa B.B.Y., Podjetje za ekonomske,
organizacijske in tehnične storitve,
d.o.o., sedež: Rimska cesta 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24180/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5811597
Sedež: 1000 Ljubljana, Opekarska

c. 18a.

Rg-200055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06679 z dne 8. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa SPINO II, družba za svetovanje,
projektiranje, izvedbo in strokovni nad-
zor gradbenih objektov, d.o.o., sedež:
Peruzzijeva 24, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03856/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5314500
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 188.

Rg-200071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/005789 z dne 31. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TRNOVO, gradbeno obrtno
podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Mirje
2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5072085000
Firma: GOP TRNOVO, gradbeno obrt-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GOP TRNOVO, d.o.o.
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Slovenski odškod-
ninski sklad in MAKSIMA, d.d., pooblašče-
na investicijska družba, Ljubljana, izstopili
13. 5. 1997; GRADBENA DRUŽBA VIČ,
d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 81, ki je vstopi-
la 13. 5. 1997 in vložila 16,710.000 SIT,
ter Klančar Marjeta, Turjak 53, vložila
3,420.000 SIT, Ferkulj Mojca, Grosuplje,
Perovo 9e, vložila 340.000 SIT, Ičanovič
Hasan, Ljubljana, Cesta na Vrhovce 5, vložil
510.000 SIT, Voruna Drago, Ljubljana, Ce-
sta dveh cesarjev 106/I, vložil 560.000 SIT,
Štembal Marko, Ljubljana, Mokrška 6, vložil
1,220.000 SIT, Halilagić Senad, Ljubljana,
Petkovškovo nabrežje 41, vložil 410.000
SIT, Ložar Zdenka, Ljubljana, Miklošičeva
15, vložila 510.000 SIT, Nišič Senija, Ljub-
ljana, Ob železnici 14, vložila 480.000 SIT,
Ličina Mustafa, Ljubljana, Rojčeva ul. 24,
vložil 530.000 SIT, Gregorka Pavel, Ljub-
ljana, Švarova ul. 14, vložil 960.000 SIT,
Podlogar Marjan, Ljubljana, Martinova 5,
vložil 520.000 SIT, Cigale Berta, Ljubljana,
Ul. Marka Šlajmerja 30, vložila 470.000 SIT,
Pejkovič Grga, Ljubljana Šentvid, Srednje
Gameljne 8, vložil 520.000 SIT, Fink Alojz,
Dobrnič, Dolenje Selce 16, vložil 500.000
SIT, in Saje Anton, Ljubljana, Koleševa ul. 7,
vložil 630.000 SIT, ki so vstopili 13. 7.
1994 – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Slak Anton, razrešen 30. 5. 1997;
Klančar Marjeta, razrešena 30. 5. 1997 kot
članica uprave in imenovana za predsedni-
co uprave-direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev; Gregorka Pavel, razrešen
30. 5. 1997 kot direktor in imenovan za
člana uprave, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in član uprave Obermajer Janez, ime-
novan 30. 5. 1997, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-200083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06573 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA POLJANE,
sedež: Šaranovičeva 7, 1000 Ljubljana,
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pod vložno št. 1/00179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5083494
Ustanoviteljica: Republika Slovenija SO,

izstop 12. 6. 1997; Mestna občina Ljublja-
na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 6.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06582 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LERONA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., EPS, podjetje za posredovanje,
k.d., sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29631/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz k.d. v d.o.o., spremembo firme in
ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1213261
Firma: ALKIMIST, podjetje za posre-

dovanje blaga in storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: ALKIMIST, d.o.o.
Pravnoorg.oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Pod gozdom

IV/18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LERONA, d.o.o., in Zajc An-

drej, izstopila 21. 11. 1997; Čeferin Rok,
Grosuplje, Pod gozdom IV/18, vstopil
21. 11. 1997, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 21. 11. 1997;
direktor Čeferin Rok, imenovan 21. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04085 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VITKA PAV-
LIČA HRASTNIK, javni vzgojnoizobraže-
valni zavod za izobraževanje in uspo-
sabljanje otrok in mladostnikov z mot-
njami v razvoju, sedež: Log 19, 1430
Hrastnik, pod vložno št. 1/00997/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev z zakonom o zavodih
s temile podatki:

Matična št.: 5082943
Firma: OSNOVNA ŠOLA VITKA PAV-

LIČA HRASTNIK
Skrajšana firma: OŠ VITKA PAVLIČA

HRASTNIK
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997:

22130 Izdajanje revij in periodike; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju.

Rg-200088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02045 z dne 23. 12. 1997 pri sub-

jektu vpisa KOVINSKA INDUSTRIJA
TRBOVLJE, d.o.o., sedež: Ribnik 16,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/13300/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnika, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5521033
Osnovni kapital: 67,378.000 SIT
Ustanovitelji: Majcen Jožef, Trbovlje,

Vreskovo 28, vložek 544.000 SIT, Zorko
Ivan, Trbovlje, Ribnik 22, vložil 640.000
SIT, Vidmar Jože, Trbovlje, Opekarna 4b,
vložil 287.000 SIT, Lazarevski Dragoslav
Voja, Trbovlje, Vreskovo 24, vložil 549.000
SIT, Sajovec Slavko, Trbovlje, Opekarna 7,
vložil 546.000 SIT, Kolander Vekoslav, Izla-
ke 19, vložil 556.000 SIT, Drstvenšek Bo-
ris, Trbovlje, Vreskovo 87c, vložil 355.000
SIT, Ocepek Viktor, Trbovlje, Trg svobode
30, vložil 290.000 SIT, Gošte Alojz, Izlake,
Trg pohorskega bataljona, vložil 305.000
SIT, Kmetič Uroš, Trbovlje, Prapreče
del. 19, vložil 133.000 SIT, Mejač Jože,
Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, vložil
556.000 SIT, Stermecki Peter, Trbovlje,
Novi dom 32b, vložil 276.000 SIT, Štrovs
Franc, Trbovlje, Gabrsko 38, vložil 354.000
SIT, Tunjič Petra, Trbovlje, Ribnik 10, vloži-
la 437.000 SIT, Špitalar Majda, Trbovlje,
Partizanski vrh 2, vložila 311.000 SIT, Pe-
tek Branko, Trbovlje, Golovec 7, vložil
420.000 SIT, Sirk Milena, Trbovlje, Leni-
nov trg 2, vložila 291.000 SIT, Belina Erika,
Trbovlje, Ribnik 18, vložila 165.000 SIT,
Knez Gorazd, Dol pri Hrastniku, Pot E. Ha-
merska 5, vložil 315.000 SIT, Plahuta Alo-
jz, Trbovlje, Keršičeva cesta 23a, vložil
607.000 SIT, Ahac Silvester, Trbovlje, Ke-
šetovo 6a, vložil 234.000 SIT, Knez Rado-
van, Trbovlje, Ulica Sallaumines 9, vložil
548.000 SIT, Pavelšek Milan, Trbovlje, No-
vi dom 62, vložil 267.000 SIT, Reven Franc,
Zagorje ob Savi, Dolenja vas 22, vložil
313.000 SIT, Zakrajšek Ivo, Trbovlje, Trg
svobode 34, vložil 297.000 SIT, Gošte An-
ton, Zagorje ob Savi, Kisovec 97, vložil
234.000 SIT, Šlogar Alenka, Hrastnik, C.
VDV brigade 32, vložila 294.000 SIT, Polak
Adolf, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 38, vlo-
žil 234.000 SIT, Tomšič Jakob, Trbovlje,
Dom in vrt, vložil 213.000 SIT, Ilič Srečko,
Trbovlje, Opekarna 20, vložil 27.000 SIT,
Hacin Franc, Trbovlje, Neža 29, vložil
646.000 SIT, Kerimov Boris, Trbovlje, Ker-
šičeva 29a, vložil 252.000 SIT, Kastelic
Slavko, Trbovlje, Kešetovo 4, vložil
308.000 SIT, Breznik Jože, Trbovlje, Nasi-
pi 43, vložil 497.000 SIT, Lakner Alojz,
Hrastnik, Novi Log 12, vložil 54.000 SIT,
Ovnik Jože, Trbovlje, Kešetovo 13, vložil
568.000 SIT, Cestnik Bojan, Trbovlje, Dom
in vrt 32, vložil 318.000 SIT, Naprudnik
Uroš, Trbovlje, Keršičeva cesta 8a, vložil
562.000 SIT, Plahuta Branko, Hrastnik, Ul.
mladih borcev 5, vložil 302.000 SIT, Šega-
tin Cvetka, Trbovlje, Opekarna, vložila
163.000 SIT, Holešek Stanislav, Trbovlje,
Cesta OF 8, vložil 761.000 SIT, Ogrizek
Edita, Trbovlje, Ulica Sallaumines 5a, vloži-
la 133.000 SIT, Gorjup Valentin, Trbovlje,
Žabjek 3, vložil 291.000 SIT, Butkovec Ivan,
Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 1, vložil

578.000 SIT, Tekavec Miroslav, Trbovlje,
Keršičeva cesta 47, vložil 522.000 SIT, Li-
povšek Janko, Trbovlje, Loke 28, vložil
507.000 SIT, Serša Alojz, Trbovlje, Kerši-
čeva 29, vložil 300.000 SIT, Pavelšek Iz-
tok, Trbovlje, Novi dom 62, vložil 282.000
SIT, Golob Mirko, Zagorje ob Savi, Ulica
talcev 32, vložil 445.000 SIT, Jurečič Mi-
lan, Trbovlje, Sallaumines 9a, vložil
359.000 SIT, Zupanc Jože, Trbovlje, Cesta
osvobodilne fronte 16, vložil 133.000 SIT,
Vukovič Drago, Trbovlje, C. Tončke Čeč
106, vložil 289.000 SIT, Vran Ivan, Trbov-
lje, Ulica Sallaumines 3b, vložil 565.000
SIT, Mlinar Jožef, Trbovlje, Ul. španskih bor-
cev 1, vložil 537.000 SIT, Koncilja Milan,
Trbovlje, Trg revolucije 10a, vložil 469.000
SIT, Orač Marjan, Trbovlje, Opekarna 4a,
vložil 528.000 SIT, Požar Viljem, Trbovlje,
C. oktobrske revolucije 11a, vložil 318.000
SIT, Kolander Jožef, Zagorje ob Savi, Kidri-
čeva 2a, vložil 697.000 SIT, Dolničar Me-
tod, Trbovlje, Trg Franca Fakina 2a, vložil
505.000 SIT, Lukač Uroš, Trbovlje, Novi
dom 32a, vložil 49.000 SIT, Ocepek Jože,
Trbovlje, Trg revolucije 10a, vložil 547.000
SIT, Ferlič Jurček, Trbovlje, Ravenska vas
37, vložil 342.000 SIT, Šikovec Matjaž, Za-
gorje ob Savi, Selo pri Zagorju 28, vložil
133.000 SIT, Avflič Dušan, Trbovlje, Os-
tenk 26, vložil 521.000 SIT, Bučar Matjaž,
Sava, Tirna 30, vložil 157.000 SIT, Grbec
Branko, Trbovlje, Trg Franca Fakina 1a, vlo-
žil 280.000 SIT, Sodec Martin, Trbovlje,
Kešetovo 15, vložil 641.000 SIT, Goršek
Jože, Trbovlje, Ojstro 33, vložil 309.000
SIT, Felicijan Štefan, Trbovlje, Cesta Tonč-
ke Čeč 2, vložil 256.000 SIT, Vengust An-
ton, Trbovlje, Kešetovo 14a, vložil 594.000
SIT, Prosenc Franc, Trbovlje, Vodenska 31,
vložil 473.000 SIT, Hren Janez, Trbovlje,
Šuštarjeva kolonija 17, vložil 587.000 SIT,
Zupan Marjan, Trbovlje, Pod ostrim vrhom
14a, vložil 561.000 SIT, Knez Gvido, Tr-
bovlje, Trg revolucije 16, vložil 632.000
SIT, Skrbinek Vojteh, Trbovlje, Neža 21,
vložil 579.000 SIT, Jelen Gorazd, Trbovlje,
Kešetovo 14, vložil 523.000 SIT, Obreza
Roman, Trbovlje, Ulica Sallaumines 5a, vlo-
žil 484.000 SIT, Tomažič Stanislav, Pod-
kum, Šklendrovec 3a, vložil 386.000 SIT,
Groznik Vinko, Šmartno pri Litiji, Pungrt 6,
vložil 301.000 SIT, Drnovšek Erika, Zagor-
je ob Savi, Cesta 9. avgusta 81, vložila
543.000 SIT, Kunšek Ivan, Hrastnik, Novi
Log 12, vložil 335.000 SIT, Vidmar Marjan,
Trbovlje, Kešetovo 15, vložil 649.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 13,476.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 6,738.000 SIT, in Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Dunajska cesta 56,
vložil 14,795.000 SIT – vstopili 12. 9.
1996, odgovornost: ne  odgovarjajo; ES-
IMP, p.o., Trbovlje, izstopil 12. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Marjan, razrešen in ponovno
imenovan 12. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
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mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP 00913/00658-
1997/DD, z dne 3. 4. 1997.

Rg-200111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05963 z dne 17. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30049/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233289
Firma: AVTOTEHNA GLASBILA, trgov-

ska družba z glasbili in glasbeno opre-
mo, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA GLASBI-
LA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska
c. 54

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopa-

nje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Celovška c. 175, vstop
22. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Faganel Ilčenko Saša, Ljubljana, Bri-
lejeva 15, imenovana 1. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1997: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in

krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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.; 6021 Drug kopenski pot-

niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-200112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/006860 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MIZARSTVO IG, d.o.o., sedež:
Ig 183, 1292 Ig pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/00505/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5144116



Stran 3746 / Št. 38 / 19. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
12. 11. 1996, vložek 2,605.000 SIT, in
MAKSIMA 2, d.d., PID, Ljubljana, Šubičeva
2, vstop 3. 6. 1997, vložek 13,833.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-200117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05138 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JOŽETA
KRAJCA, p.o., Rakek, Partizanska c. 28,
sedež: Partizanska c. 28, 1381 Rakek,
pod vložno št. 1/00584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev in zastopnika, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:

Matična št.: 5082757
Firma: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA

KRAJCA, Rakek
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občina Cerknica, Cerkni-

ca, Cesta 4. maja 53, vstop 8. 5. 1963, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Modic Edvard, Cerknica, Šercerje-
va 11, imenovan 1. 9. 1997, zastopa šolo
brez omejitev kot ravnatelj; zastopnica Pa-
vlič Irena, razrešena 31. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06169 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Ko-
menskega 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01126/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084148
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor,

Ljubljana-Center, izstop 12. 6. 1997; Mest-
na občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Rg-200123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06487 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJAŠPORT – 3 T, trgo-
vina, trženje, tržne komunikacije, d.o.o.,
sedež: Celovška c. 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23689/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deležev in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5768250
Firma: SLOVENIJAŠPORT – 3 T, trže-

nje, inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelja: SLOVENIJAŠPORT, d.d.,

Ljubljana, Tržaška c. 223, vložil 150.000
SIT, in Lenič Tomaž, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 116, vložil 1,350.500 SIT –
vstopila 30. 6. 1993, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 51190

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 65210 Finančni
zakup (leasing); 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 8514 Druge zdravstvene dejav-
nosti; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-200130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01519 z dne 11. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALPTRADING, izvoz-uvoz,
d.o.o., sedež: Podutiška cesta 144,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07431/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5386462
Ustanovitelj: Pečnik Stana, izstop 11. 3.

1997; Pečnik Martin, Ljubljana, Podutiška
cesta 144, vstop 1. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Pečnik Stani, ki je bila razrešena
11. 3. 1997.

Rg-200135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06318 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA
LJUBLJANA, sedež: Litostrojska 52,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19817/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, skrajšano
firmo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5653347
Skrajšana firma: SFŠ Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Litostrojska 53
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 73202

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov.

Rg-200148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05389 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA GROSUP-
LJE, p.o., sedež: Partizanska 5, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/14816/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5559715
Firma: GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE
Skrajšana firma: GŠ Grosuplje
Ustanoviteljice: Občina Dobrepolje, Vi-

dem Dobrepolje, Videm 35, vstop 24. 4.
1997; Občina Ivančna Gorica, Ivančna Go-
rica, Sokolska cesta 8, vstop 18. 4. 1997,
Občina Grosuplje, Grosuplje, Taborska 2,
vstop 19. 12. 1991, odgovornost:  odgo-
varjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sajovic Marjan, razrešen 26. 6.
1997; zastopnik Korbar Franc, Ljubljana,
Njegoševa 6f, imenovan 26. 6. 1997, za-
stopa šolo brez omejitev kot ravnatelj.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06716 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa TEN-TEN, podjetje za prireja-
nje športnih, zabavnih in kulturnih pri-
reditev, d.d., Domžale, n. h., sedež: Dom-
žale n. h. 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/08272/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5410916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trtnik Zvone, razrešen 26. 2. 1992;
direktor Dobrovoljc Boštjan, Domžale, Zo-
isova ulica 40, imenovan 26. 2. 1992.

Rg-200151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03266 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV – GIZ, Ljublja-
na, sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5847150
Ustanoviteljica: ALPOMA, d.d., Domža-

le, je izstopila 28. 4. 1997.

Rg-200155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04102 z dne 14. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob
šoli 2, Vodice, sedež: Ob šoli 2, 1217
Vodice, pod vložno št. 1/01311/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084377
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, Ljubljana, Trg prekomorskih bri-
gad 1, izstop 25. 3. 1997; Občina Vodice,
Vodice, Kopitarjev trg 1, vstop 26. 3. 1997,
odgovornost:  odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1997: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.
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Rg-200157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02714 z dne 14. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV – GIZ, Ljublja-
na, sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 4424/96 zaradi ustanoviteljice s temile
podatki:

Matična št.: 5847150
Ustanoviteljica NIKA, d.d., Brežice, je

izstopila 8. 2. 1995.

Rg-200160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05970 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa IBL-INŽENIRING BIRO, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Železna c. 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01416/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča začetek
redne likvidacije, spremembo firme in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5061245
Firma: IBL-INŽENIRING BIRO, d.o.o.,

Ljubljana – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cunder Frančišek, razrešen 7. 10.
1997; likvidatorica Lukančič Mojca, Ljublja-
na, Cesta 27. aprila 53, imenovana 7. 10.
1997.

Sklep skupščine z dne 7. 10. 1997 o
začetku redne likvidacije.

Rg-200163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05836 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ, PROIZVODNO
TEHNIČNI SERVIS, d.o.o., sedež: Lito-
strojska cesta 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10369/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, osnovni kapital in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5447089
Osnovni kapital: 5,094.000 SIT
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-

ve motorje; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-200169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06629 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA RIBNICA,
p.o., sedež: Gorenjska cesta 16, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/00267/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089310
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Puhar Andrej, razrešen
30. 9. 1986; zastopnica Kogovšek Bernar-
da, Ribnica, Knafljev trg 6, imenovana 1. 9.
1994, zastopa šolo brez omejitev kot rav-
nateljica.

Rg-200174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06341 z dne 26. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa BAUMAX, trgovska družba, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152g, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24799/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5754500
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1997:

67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-200335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05415 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa REMES, podjetje za prodajo
in proizvodnjo repromateriala, meso in
stroji, d.o.o., Kočevje, sedež: Kajuhova
32, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/13382/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5530172
Sedež: 1330 Kočevje, Kajuhovo na-

selje 32
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelja: Sambolec Stanko, ki je vlo-

žil 1,010.000 SIT, in Sambolec Marta, ki je

vložila 525.000 SIT, oba iz Kočevja, Kaju-
hovo naselje 32, vstopila 6. 8. 1991, od-
govornost: ne  odgovarjata; Žagar Miran,
izstopil 14. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci.

Rg-200347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07258 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa CIM, podjetje za trgovino,
d.o.o., Dob pri Domžalah, Želodnik 1,
sedež: Želodnik 1, 1233 Dob pri Domža-
lah, pod vložno št. 1/07320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387272
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 2320

Proizvodnja naftnih derivatov; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Rg-200348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07259 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MAZIVA, d.o.o., podjetje za
trgovino in tribološke storitve, Domžale,
Želodnik 1, sedež: Želodnik 1, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/19634/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5664870
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 2320

Proizvodnja naftnih derivatov; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovor-
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ni promet; 6312 Skladiščenje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Rg-200356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00263 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SIGMA B, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, projektiranje, sto-
ritve in svetovanje, Ljubljana, sedež:
Kantetova 48, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02823/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5301939
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. 28. ma-

ja 73.

Rg-200371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02691 z dne 11. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AMBIENTA, gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Štihova 17, se-
dež: Štihova 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20709/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5696771
Ustanovitelja: Vešligaj Marjan, vstopil

4. 12. 1992, vložil 1,360.197 SIT, in Vešli-
gaj Marjan ml., vstopil 1. 4. 1997, vložil
151.133 SIT, oba iz Ljubljane, Smrekarjeva
38, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-200374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06647 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MEDEROS, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tominškova 66, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07574/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
2337/97 – spremembo ustanoviteljice, de-
ležev in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5389453
Ustanoviteljica: Milič Romana, Ljubljana,

Ul. Pohorskega bataljona 87, vstop 31. 5.
1995, vložek 1,505.864,80 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Grbec Nataša, izstop
18. 4. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Grbec Nataši, ki je bila razrešena
18. 4. 1997.

Rg-200390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04708 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ANDERWALD, Trženje in ser-
visiranje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brod-
ska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327067
Ustanovitelj: Anderwald Nikolaj, izstop

16. 6. 1997; Privšek Saša, Brezovica, Vr-
hovčeva 14, Log pri Brezovici, vstop 16. 6.
1997, vložek 5,874.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Anderwald Nikolaju, ki je bil raz-
rešen 16. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 11. 1997.

Rg-200403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06090 z dne 24. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kopru,
spremembo firme, družbenikov in zastopni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5547571
Firma: IROS, podjetje za proizvodnjo,

inženiring in vzdrževanje industrijskih
prog, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glavarjeva 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bajić Duško, Vogošća, Do-

nja Vogošća 93, vstop 3. 7. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lapanja Polonca, izstop 23. 10. 1997; Baj-
raktarević Irena, Ljubljana, Povšetova ulica
16, vstop 23. 10. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lapanja Polonca, razrešena
23. 10. 1997; Bajraktarević Irena, razreše-
na 29. 10. 1997 kot direktorica in imeno-
vana za prokuristko, in direktor Bajić Duško,
imenovan 29. 10. 1997, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-

pregniranje lesa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 45100 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45340 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/02619/00.

Rg-200406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06133 z dne 18. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29921/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1228005
Firma: SAŠEK Q CO, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: SAŠEK Q CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1234 Loka pri Mengšu, Trzin-

ska cesta 18
Ustanovitelja: Sašek Zdravko, Loka pri

Mengšu, Trzinska cesta 18, in Vidergar Si-
mon, Litija, Ulica solidarnosti 4, vstopila
1. 11. 1997, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sašek Zdravko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Vidergar Simon,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorja, imenovana 1. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1997: 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0501 Ribištvo; 2030 Stavbno mizarstvo;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
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inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06531 z dne 27. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1242920
Firma: NUKLEON, kibernetski sistemi,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-

sta 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Židan Edvard, Ljubljana Po-

lje, Polje Cesta VI/28, vstop 14. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Židan Edvard, imenovan 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme

za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6420 Te-
lekomunikacije; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-200414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06554 z dne 28. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29959/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1242954
Firma: OKRA, d.o.o., barve, laki in či-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 143
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kreslin Vladimir, Ljubljana,

Brilejeva 19, vstop 21. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kreslin Vladimir, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Kreslin Vida, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, oba iz Ljubljane, Brilejeva 19,
imenovana 21. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-

zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
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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; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-200458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04595 z dne 24. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa RONES, inženiring, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29181/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1123904
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šlan-

drova ulica 4
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

31. 7. 1997.

Rg-200459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04624 z dne 24. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa GEOKO, podjetje za geološko
svetovanje in raziskave, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Celovška 108, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5499143
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 7.

Rg-200462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05224 z dne 30. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29705/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1201930
Firma: SINTRAKO, inženiring, trans-

port, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SINTRAKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Veliko Mla-

čevo 82
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Jože Košir, Grosuplje, Ve-

liko Mlačevo 82, vložil 1,900.000 SIT, in
Iztok Apovnik, Škofljica, Želimlje 16, vložil
100.000 SIT – vstopila 11. 9. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jože Košir, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Iztok Apovnik, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 11. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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
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prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 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; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-200470

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07104 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BVD TRADING, podjetje za
proizvodnjo tekstilne galanterije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 330, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26602/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5613230
Ustanovitelji: BVD TRADING, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Tržaška c. 330, vstopil
23. 12. 1996, vložil 120.000 SIT, ter Jen-
ko Drago, Kranj, Gorenjskega odreda 8, in
Rahonc Boris, Kranj, Stržiška 18, vstopila
4. 5. 1992, vložila po 690.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Rg-200472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06655 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa FIN-DO, podjetje za finančne
storitve, trženje in svetovanje, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 62, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/29547/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1197444
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rangus-Leskovar Maksimiljana,

razrešena 18. 11. 1997; direktor Ivković
Goran, Domžale, Gregorčičeva 27, imeno-
van 18. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-200473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06435 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MAJDA
VRHOVNIK, sedež: Gregorčičeva 16,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01193/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083486
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 6.
1997, odgovornost: ostalo; Občinski ljud-
ski odbor Ljubljana Center, izstop 12. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06433 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LIVADA, se-
dež: Ul. Dušana Kraigherja, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07236/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti in sedež
s temile podatki:

Matična št.: 5375827
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Dušana

Kraigherja 2
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana, izstop 12. 6. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06912 z dne 3. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29958/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5997429
Firma: CERPOK, Center za razvoj po-

deželja in kmetijstva, Ljubljana
Skrajšana firma: CERPOK, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 7
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Matija, Rakitna 46,

Udovč Andrej, Ljubljana, Kvedrova 3, Fabi-
jan Robert, Kočevje, Slovenska vas št. 10,
in Perpar Anton, Dobrnič, Korita 20, vstopili
20. 12. 1996, vložili po 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Matija, imenovan 20. 12.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02336 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa HERAS, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mal-
či Beličeve 125, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02999/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5341655
Osnovni kapital: 20,793.763,20 SIT
Ustanovitelj: Cvar Andrej, Ljubljana, Mal-

či Beličeve 125, vstop 18. 4. 1997, vložek
20,793.763,20 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Fuerst Katarina, razrešena 15. 4.
1997; prokurist Paučnik Oton, Ljubljana,
Zelena pot 11, imenovan 15. 4. 1997.

Rg-200491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03444 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MARC, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Brilejeva 15, sedež: Brilejeva 15,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12343/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5488281
Firma: MARC, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 73.

Rg-200492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03413 z dne 19. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa OUR SPACE, d.o.o., družba za in-
formacijske tehnologije, Malnarjeva
ul. 47, Ljubljana, sedež: Malnarjeva ul. 47,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5945178
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997:

74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-200493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03468 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIRING INVEST, Podjetje za
gradbene dejavnosti, d.o.o., Motnica 5,
IOC Trzin, 1234 Mengeš, sedež: Motni-
ca 5, IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/18465/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5632463
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
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dela; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-200498

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06949 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERTEH, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Robova cesta 5, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/05339/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5338352
Ustanoviteljica: Oblak Leopold, izstop

1. 10. 1997; Erbežnik-Golob Meta, Ljublja-
na, Vodnikova cesta 30, vstop 1. 10. 1997,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Leopold, razrešen 1. 10.
1997; direktorica Erbežnik-Golob Meta,
imenovana 1. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejtiev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 10. 1997.

Rg-200501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06281 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA,
sedež: Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09559/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5428394
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 6.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine; Skupščina občine Ljubljana Vič
Rudnik, izstop 12. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06550 z dne 16. 12. 1997 pri sub-

jektu vpisa NTM, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vodnikova c. 240,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23953/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5825156
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Prašnikar Gregor in direktor Xian
Jian Hong, razrešena 14. 11. 1997; di-
rektor Li Hong Mei, Beijing, Kitajska, Sei
San Huan Zhong Road, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Bizjak Matjaž,
Ljubljana, Kolodvorska 6, imenovana
14. 11. 1997.

Rg-200000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18634 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa SABOS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 19, sedež. Steg-
ne 19, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo sedeža, firme, ustanovi-
teljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5444969
Firma: SABOS, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Stegne 11
Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 2,244.000 SIT
Ustanoviteljica: Stojič Ivica, Ljubljana,

Štefanova 1, vstop 12. 12. 1990, vložek
2,244.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sajdl Boža, izstop 28. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stojič Ivica, imenovana
12. 12. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 511 Posredništvo; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati.

Rg-200002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06088 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jekt vpisa ŽALE, Javno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, sedež: Med
hmeljniki 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00200/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5015669
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pri-

stovšek Franc, Ljubljana, Polje, Cesta
XXXVIII/8, razrešen 18. 10. 1996 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa podjetje brez omejitev.

Rg-200004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01651 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29984/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Kranju, spremembo sedeža, dele-
žev, osnovnega kapitala in imena zastopni-
ka ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5868912
Firma: RIMAL, proizvodnja gostinske

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koperska ulica 72
Osnovni kapital: 137,136.063,80 SIT
Ustanovitelj: Štirn Leon, Kranj, Struževo

št. 73, vstop 19. 12. 1994, vložek
137,136.063,80 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štirn Leon, zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Štirn Miran, oba iz Kranja,
Struževo-del 73, imenovana 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hldilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodijskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 602 Drug kopenski pro-
met; 603 Cevovodni transport; 621 Zračni
promet na rednih linijah; 622 Izredni zračni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
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Posjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/05225/00.

Rg-200005

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02281 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GAMBIT, proizvodnja elektron-
skih naprav, d.d., Ljubljana, Savska 3,
sedež: Savska 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, osnovni kapital, spremembo firme,
ustanovitelje in deleže ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5280397
Firma: GAMBIT , proizvodnja elek-

tronskih naprav, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GAMBIT, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 3,805.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije za

razvoj, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska
160, vstop 26. 3. 1997, vložek 3,805.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 vetovanje 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; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami.

Rg-200007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/02918 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in
kemičnih izdelkov, d.d., firma v an-
gleškem jeziku: LEK Pharmaceutical
and Chemical Company, d.d., sedež: Ve-
rovškova 57, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pooblastil zastopni-
ka ter spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Urlep Vojmir, razrešen
6. 10. 1997; predsednik uprave Ocvirk dr.
Andro, Ljubljana, Novo Polje, Cesta XV 031,
imenovan 6. 10. 1997, zastopa družbo sa-
mostojno in neomejeno.

Člana nadzornega sveta: Vukaševič So-
nja in Stanek Marija, izstopili 1. 4. 1997;
Erženičnik Lilijana in Dragar Toni, vstopila
24. 4. 1997.

Rg-200012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04373 z dne 26. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29953/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199030
Firma: SLOVENSKI KABEL, kabelsko

komunikacijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLOVENSKI KABEL,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 3,681.225 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROPROM, trgovina,

proizvodnja, inštalacije, d.o.o., Izlake, Obre-
zija 12, vložil 17.500 SIT, Perko Milan,
Kamnica, Cesta v Rašpoh 123, vložil
127.500 SIT, Kabelsko razdelilni sistem Ro-
tovž, Maribor, Maistrova 17, vložil 127.500
SIT, Arnuš Albin, Selnica ob Dravi, Dobrav-
ska cesta 3, vložil 40.687,50 SIT, Društvo
za kabelsko razdelilni sistem Selnica-Ruše,
Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 25, vlo-
žil 40.687,50 SIT, TELES, proizvodnja iz-
delkov iz plastike in lesa, storitve, notranja
in zunanja trgovina, kmet. in turizem, d.o.o.,
Ilirska Bistrica, Koseze 14, vložil 13.500
SIT, Eržen Milan, Maribor, Ulica Arnolda To-
vornika 17, vložil 175.000 SIT, KES.Kabel-
sko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor,
Kardeljeva 70, vložil 175.000 SIT, Turen-
šek Janko, Celje, Lokrovec 26, vložil
205.000 SIT, Humerca Slavko, Jesenice,
Cesta Cirila Tavčarja 1, vložil 55.325 SIT,
TELESAT, d.o.o., operater kabelsko distri-
bucijskih sistemov, Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 1, vložil 55.325 SIT, Dovč Miran,
Ljubljana, Rakovniška ulica 7, vložil 13.500
SIT, TELE – TV, Telekomunikacijski inženi-
ring, d.o.o., Koper, Ljubljanska ulica 5a,
vložil 13.500 SIT, Društvo lokalne televizije
MI – VI MILJE, Kranj, Milje 52, vložilo
13,500 SIT, Markelj Aleksander, Vrhnika,
Na Klisu 7, vložil 152.500 SIT, LINK, inže-
niring in proizvodnja telekomunikacijskih ka-
belsko razdelilnih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Hotimirova 19, vložil
152.500 SIT, TELE TV, komunikacijski in-
ženiring, Kranj, d.o.o., Kranj, Golniška ce-
sta 113, vložil 171.250 SIT, Porenta Miran,
Ljubljana, Ulica Jana Husa 84, vložil 45.000

SIT, ELTRADE, podjetje za inženiring, mon-
tažo in servis telekomunikacijskih sistemov
in naprav, d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja
Bitenca 68, vložil 45.000 SIT, SISTEL, pod-
jetje za inženiring, trženje in montažo komu-
nikacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Med-
vedova ulica 28, vložil 125.000 SIT, MADAI,
upravljanje kabelskih komunikacijskih siste-
mov CATV in RTV difuzija, d.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 13, vložil 94.050 SIT, Ro-
land Jagodic, Tržič. Ravne 23, vložil 15.050
SIT, Prosen Alojz, Ljubljana, Celovška ce-
sta 140, vložil 51.813 SIT, SKYLINE, ka-
belski razdelilni sistemi, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 140, vložil 51.812 SIT, KRS –
Kabelsko razdelilni sistem Celenje, d.d., Ve-
lenje, Šaleška 19, vložil 210.000 SIT,
BOMA, podjetje za projektiranje, zastopa-
nje, posredovanje in svetovanje, Novo Me-
sto, d.o.o., Novo mesto, Košenice 19, vlo-
žil 48.350 SIT, Cibic Damir, Ljubljana, Kuz-
mičeva ulica 5, vložil 203.750 SIT, Zadruga
Ljubljanski kabel, z.o.o., Ljubljana, Štihova
10, vložila 203.750 SIT, Kabelska televizijs
Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 4, vlo-
žila 78.750 SIT, SIGNAL, podjetje za pro-
jektiranje in izvedbo instalacijskih del, Ljuto-
mer, d.o.o., Ljutomer, Glavni trg 1, vložil
69.125 SIT, MEGLIČ TELEKOM, podjetje
za izgradnjo TT in CATV omrežij, d.o.o.,
Ljubljana, Žorgova ulica 70, vložil 115.000
SIT, Nikolić Predrag, Ljubljana, Jakčeva
ulica 24, vložil 187.500 SIT, SA.TE.ING,
podjetje za informiranje in telekomunikacij-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ulica Jana
Husa 1, vložil 187.500 SIT, ASTRA TELE-
KOM, podjetje za atensko-kabelske siste-
me, elektroinstalacije, inženiring in trgovi-
no, d.o.o., Žirovnica, Moste 24, vložilo
105.000 SIT, Zavod za razvoj kabelsko-sa-
telitsko televizijskega sistema Kamnik,
Kamnik, Nevlje 18, vložil 125.000 SIT,
STUDIO PROTEUS, produkcija audio vi-
deo kaset, d.o.o., Postojna, Cesta v staro
vas 2, vložil 50.000 SIT, in CATV, kabel-
sko prenosni sistemi Murska Sobota, d.d.,
Murska Sobota, Kocljeva 4, vložil 120.000
SIT – vstopili 13. 6. 1997, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kresnik Alojz, Ljubljana, Linhartova
cesta 90, imenovan 10. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cibic Damir,
Golob Marko, Hrvatin Marino, Korenič Slav-
ko, Perko Milan in Turenšek Janko, vstopili
10. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 6420 Telekomunikacije; 7512
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; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.
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Rg-200013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04789 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISTRSKA HRANILNICA IN
POSOJILNICA, d.o.o., sedež: Miklošiče-
va 38/V, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19489/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnika in družene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5512964
Firma: POTEZA – HRANILNICA, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: POTEZA, d.d., Ljubljana,

Miklošičeva 38/V, vložila 25,000.000 SIT,
Kavčič Vera, Maribor, Velesova 24, vložila
1,500.000 SIT, Novak Štefka, Trbovlje, Ke-
šetova 4/6, vložila 1,500.000 SIT, Može
Alenka, Koper, B. B. Giordano 2, vložila
1,000.000 SIT, Trobevšek-Drobnak Fran-
čiška, Ljubljana, V Murglah 263, vložila
5,000.000 SIT, Somrak Ivanka, Ljubljana,
Šerkova 5, vložila 4,000.000 SIT, Gradišek
Anton, Stahovica, Zg. Stranje 9d, vložil
25,000.000 SIT, Trobevšek Janez (Ivan);
Stahovica, Županje njive 7, vložil
25,000.000 SIT, Somrak Zinka, Ljubljana,
Šerkova 5, vložila 4,000.000 SIT, in Gradi-
šek Alenka, Stahovica, Zg. Stranje 9b, vlo-
žila 4,000.000 SIT – vstopili 3. 6. 1991,
odgovornost: ne  odgovarjajo; Milič Kseni-
ja, izstopila 19. 9. 1997; Simčič Drago, Ilir-
ska Bistrica, Vojkov drevored 6, vstopil
19. 9. 1997, vložek 4,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Drobnak Branko, razrešen 12. 8.
1997; direktor Zule Mitja, Piran, Liminjan-
ska 83, imenovan 13. 8. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Gradišek
Alenka, Zalar-Kalpič Marta in Trobev-
šek-Drobnak Frančiška, vstipile 13. 8.
1997.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 65122
Dejavnost hranilnic.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 3. 10. 1997.

Rg-200018

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05244 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INDUSTRIJA USNJA VRHNI-
KA, p.o., Tržaška c. 31, Vrhnika, sedež:
Tržaška c. 31, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00732/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o.
v d.d., pripojitev podjetja Konfekcija Loga-
tec, spremembo ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in zastopnikov, uskladitev
dejavnosti in člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5034825
Firma: IUV, Industrija usnja Vrhnika,

d.d.
Skrajšana firma: IUV, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Vrhnika, Tržaška cesta 31

Osnovni kapital: 2.848,464.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunanjska cesta 56, vložil
236,350.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
219,047.000 SIT, Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d. – Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunanjska cesta
160, vložil 438,094.000 SIT, upravičenci
interne razdelitve delnic, vložili
437,755.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa delnic, vložili 859,223.000 SIT, in
upravičenci iz naslova denacionalizacije, vlo-
žili 657,995.000 SIT – vstopili 16. 7. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Meglič Božidar, razrešen 16. 7.
1997; direktor Debevec Anton, Vrhnika, Na
Klisu 21, ki od 16. 7. 1997 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: De Gleria Dušan,
Jereb Frančišek, Mrak Pavel, Sinigoj Jože in
Stefančević Ratko, vstopili 16. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Svetovanje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 19100 Strojenje in do-
delava usnja; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28520
Splošna mehanična dela; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 37200 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 45310 Električ-
ne inštalacije; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52485 trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52470 Druga popravila,
d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55510 Storitve menz; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
01299/00850-1997/DD z dne 12. 9.
1997.

Pripojitev KONFEKCIJE Logatec, Indu-
strija lahke konfekcije, p.o., na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 16. 7. 1997.

Vpiše se sprememba statuta z dne 18. 7.
1997.

Rg-200019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05252 z dne 13. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa CDE, nove tehnologije, d.d.,
sedež: Cesta v Kleče 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25297/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
zastopnika in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5839394
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Leskovec Roku, ki je bil razrešen
10. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7415 Upravljanje s holding družbami.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 razen
farmacevtskih dejavnosti.

Vpiše se sprememba statuta z dne 27. 3.
1997.

Rg-200020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05451 z dne 14. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ABC TABOR, mednarodno tr-
govsko podjetje, d.d., sedež: Adamičeva
14, Grosuplje, pod vložno št. 1/01547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5030838
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ah-

lin Marjan, Grosuplje, Perovo 37, razrešen
22. 7. 1997 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200021

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05457 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE-
-TRANSMISSION, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 11, sedež: Stegne 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16219/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5665558
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pristov Branko, Tolmin, Ljubinj 17,
imenovan 17. 9. 1997.
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Rg-200022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05471 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa CASINO LJUBLJANA, d.o.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 9, Ljubljana,
sedež: Miklošičeva 9, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12326/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5488044
Ustanovitelj: KOMPAS MAGISTRAT,

d.o.o., izstop 18. 9. 1997; Republika Slove-
nija, Ljubljana, vstop 31. 7. 1997, vložek
26,931.034 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-200023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05499 z dne 27. 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 pri
direktorju s temile podatki:

Matična št.: 5033276
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žitnik Vital, Ljubljana, Dunajska
c. 147, razrešen 10. 9. 1997 in ponovno
imenovan 11. 9. 1997, zastopa podjetje
brez omejitev.

Rg-200024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05544 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa PREDILNICA LITIJA, d.d., se-
dež: Kidričeva 1, Litija, pod vložno
št. 1/00072/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033217
Člana nadzorneg sveta: Boldin Franci,

Grom Vlasta in Bric Vera, izstopili 18. 12.
1995; Boldin Franc in Grom Vlasta vstopila
18. 12. 1995.

Rg-200026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05703 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA
DOLINA, družba z omejeno odgovornost-
jo, Ljubljana, Rožna dolina cesta IV/47,
sedež: Rožna dolina cesta IV/47, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28599/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5966809
Osnovni kapital: 565,494.000 SIT
Ustanovitelji: ALMAKO, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Slovenska cesta 27, vložil 313,849.170 SIT,
IMOS, Združena industrijska gradbena pod-
jetja, delniška družba, Ljubljana, Ljubljana,
Linhartova 11, vložil 181,523.574 SIT, in
dr. Bajec Janez, kirurg, Nova Gorica, Gre-
gorčičeva ulica 12, vložil 50,328.966 SIT, ki
so vstopili 30. 9. 1996, ter mag. Hočevar
Franc, Ljubljana, Pod hrasti 58, vložil
19,792.290 SIT, ki je vstopil 9. 10. 1997 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-200027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05719 z dne 26. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA IZVOZNA
DRUŽBA, Družba za zavarovanje in finan-
ciranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
sedež: Josipine Turnograjske 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5665493000
Člana nadzornega sveta: Ravbar Vojka,

predsednica, in Šušteršič Branko, namest-
nik predsednice, vstopila 18. 6. 1997.

Rg-200030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05871 z dne 14. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA
GORICA, sedež: Cesta II. grupe odredov
16, Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/29137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1192574
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Rovanšek Anica, razrešena
31. 10. 1997; direktorica Jevnikar-Lampret
Jana, Šentvid pri Stični, Radohova vas 18,
imenovana 1. 11. 1997, zastopa zdravstve-
ni dom brez omejitev.

Rg-200032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06044 z dne 16. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Novem mestu in spremembo sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5947332
Firma: PERSPEKTIVA FT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Južna Dare, Suhor, Dra-

gomlja vas 23, in Južna Vesna, Suhor, Dra-
gomlja vas 23, vstopila 23. 5. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Južna Dare in Južna Vesna, ki zasto-
pata družbo brez omejitev, imenovana
23. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/03904/00.

Rg-200033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06045 z dne 17. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30044/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz okrožnega so-
dišča v Novem mestu in spremembo sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5754194

Firma: PERSPEKTIVA, d.d.
Skrajšana firma: PERSPEKTIVA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 156
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Južna Vesna, Metlika, Dra-

gomlja vas 23, vložila 9,000.000 SIT, Kos
Bojan, Ribnica, Žlebič 40b, vložil 100.000
SIT, Režek Jože, Metlika, Radovica 75, vlo-
žil 100.000 SIT, Režek Martin, Metlika, Ra-
dovica 75, vložil 100.000 SIT, Pezdirc Ire-
na, Gradec, Podzemelj 14, vložila 100.000
SIT, NIKA, d.d., Brežice, Brežice, Cesta
prvih borcev 11, vložila 100.000 SSIT,
STAR, d.o.o., Brežice, Brežice, Cesta prvih
borcev 11, vložila 100.000 SIT, Šušterič
Branko, Brežice, Bukošek 10, vložil
100.000 SIT, Šušterič Polonca, Sevnica,
Cesta na Dobravo 31, vložila 100.000 SIT,
Šušterič Nika, Sevnica, Cesta na Dobravo
31, vložila 100.000 SIT, Šušterič Miha,
Sevnica, Cesta na Dobrovo 31, vložil
100.000 SIT – vstopili 4. 5. 1995, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Južna Dare, imenovan 2. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/03202/00.

Rg-200034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06093 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,
d.d., sedež: Mali trg 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5132088
Dejavnost, izbrisana 28. 11. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 511 Posredništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetli 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časpisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava
podatkov; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 6024
Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Rg-200035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06209 z dne 16. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča javni sklad s temile podat-
ki:

Matična št.: 1233661
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI

Skrajšana firma: SLKD
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Štefanova 5
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstop 11. 1. 1996, odgovornost:
odgovarja do določene vsebine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stopar Vojko, Ljubljana, Štefanova 5,
imenovan 3. 7. 1997, zastopa sklad brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-

go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-200036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06222 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE
RAZISKAVE, LJUBLJANA, sedež: Hajdri-
hova 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25931/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

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

stopnik Janežič Zvonimir, razrešen 23. 5.
1997; zastopnik Ciuha Dušan, dipl. gradb.,
Ljubljana, Redelonghijeva 26a, imenovan kot
v.d. direktor zastopa inštitut brez omejitev.

Rg-200037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06270 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Poslovna enota Koper, Koper, Pri-
staniška 8, sedež: Pristaniška 8, Koper,
pod vložno št. 1/10687/16 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter pri zastopniku s temile
podatki:

Matična št.: 5063345011
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., obmoćna enota Koper, Koper, Pri-
staniška 8

Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Območna enota Koper

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebula Bogdan, Izola, Kajuhova 1a,
razrešen in ponovno imenovan 15. 10.
1997, zastopa družbo neomejeno v okviru
dejavnosti območne enote.

Rg-200038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06530 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA IZVOZNA
DRUŽBA, Družba za zavarovanje in fi-
nanciranje izvoza Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Josipine Turnograjske 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19966/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5665493000
Osnovni kapital: 9.173,210.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne

20. 11. 1997.

Rg-200043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06778 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAPIROGRAFIKA, zunanja tr-
govina, notranja trgovina in zastopa-
nje tujih firm, d.d., sedež. Mala ulica 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00359/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 11. 11. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000076
Vpiše se sprememba statuta z dne

11. 11. 1997.

Rg-200044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06808 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MIZARSTVO VIŽMARJE, d.o.o.,
sedež. Sternadova 11, Ljubljana-Šen-
tvid, pod vložno št. 1/00176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča nadomestni sk-
lep Srg 2850/96 – spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5015413
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalidske-

ga in pokojninskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, izstopil 14. 6. 1996;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 9,071.000 SIT, Flere Antonin,
Ljubljana, Sojerjeva 71, vložil 634.000 SIT,
Gosar Andrej, Ljubljana-Šentvid, Staneži-
če 20, vložil 479.000 SIT, Grmovšek Sta-
nislav, Ljubljana-Šmartno, Rašica 31, vložil
1,038.000 SIT, Jeraj Peter, Ljublja-
na-Šmartno, Rašica 7, vložil 561.000 SIT,
Kadivec Marjan, Medvode, Sp. Pirniče
21b, vložil 614.000 SIT, Kregar Marija,
Ljubljana-Šentvid, Pot za razori 14, vložila
724.000 SIT, Maležič Danijela, Ljublja-
na-Šentvid, Pot za razori 8, vložila
1,065.000 SIT, Ovčak Franc, Ljublja-
na-Šmartno, Ulica Željka Tonija 6, vložil
845.000 SIT, Praznik Andrej, Ljubljana,
Celovška 179, vložil 480.000 SIT, Strah
Jože, Ljubljana, Kumanova 3, vložil
780.000 SIT, Strunčnik Ivan, Ljublja-
na-Šentvid, Bognarjeva 62, vložil
1,581.000 SIT, Šesek Matjaž, Ljublja-
na-Šmartno, Šmartno 14, vložil 487.000
SIT, Šoster Stanislav, Ljubljana-Šmartno,
Grobeljca 32, vložil 670.000 SIT, Špolja-
rič Zvonko, Ljubljana, Rusijanov trg 3, vlo-
žil 628.000 SIT, Štefančič Martin, Ljublja-
na-Šmartno, Židankova 11, vložil 589.000
SIT, Štravs Albert, Ljubljana-Šmartno, Uli-
ca Janeza Rožiča 27, vložil 840.000 SIT,
Štrok Simon, Ljubljana, Primožičeva 27,
vložil 457.000 SIT, Zor Bogdan, Vodice,
Skaručna 31, vložil 622.000 SIT, Medved
Pavla, Ljubljana-Šentvid, Tacenska 103,
vložila 398.000 SIT, Jerina Anton, Ljublja-
na-Šentvid, Medenska cesta 56, vložil
398.000 SIT, Pangerc Anton, Vodice, Bu-
kovica 45, vložil 398.000 SIT, Bukovec
Ivan, Medvode, Vaše 40a, vložil 398.000
SIT, Račič Ivan, Ljubljana-Šentvid, Meden-
ska cesta 10a, vložil 398.000 SIT, Vrečar
Pavle, Ljubljana-Šmartno, Ulica Lizike Jan-
čar 27, vložila 398.000 SIT, Nahtigal Filip,
Ljubljana-Šentvid, Peščena pot 9, vložil
398.000 SIT, in Pavlič Angelca, Ljublja-
na-Šentvid, Cesta na Prevoje 2, vložila
398.000 SIT, ki so vstopili 25. 5. 1995,
INFOND-ZLAZ, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, ki je
vstopila 18. 4. 1996 in vložila 8,641.000
SIT, ter INFOND-STOLP, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Maribor, Trg Svo-
bode 6, ki je vstopila 14. 6. 1996 in vložila
4,320.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3757

Rg-200045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07063 z dne 13. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa GROSIST KB, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Lu-
kovica, sedež: Šentvid pri Lukovici, Luko-
vica, pod vložno št. 1/11912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5480965
Osnovni kapital: 20,006.935 SIT
Ustanovitelja: Jaroslav Kralj Stojan, vložil

14,004.855 SIT, in Kralj Bojan, vložil
6,002.080 SIT, oba iz Lukovice, Šentvid
pri Lukovici 5, vstopila 18. 3. 1991, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-200049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04861 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30033/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213776
Firma: STANIĆ ANTE IN DRUGI, d.n.o.,

gostinstvo in trgovina
Skrajšana firma: STANIĆ ANTE IN DRU-

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

odgovornostjo
Sedež. Ljubljana, Dražgoška 22
Ustanovitelja: Stanić Irena in Stanić Pan-

telija, oba iz Ljubljane, Dražgoška 22, vsto-
pila 4. 8. 1997, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Stanić Irena, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenik Stanić Pantelija,
ki kot namestnik direktorice zastopa družbo
neomejeno, imenovana 4. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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).

Rg-200050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05826 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30089/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227777
Firma: LAVRIČ, družba za trgovino, go-

stinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: LAVRIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Perovo 27
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Anton, Domžale, Si-

mona Jenka 4, vstop 3. 10. 1997, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Anton, imenovan 3. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-200054

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06440 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1228196
Firma: ORKAPLAST, izdelava orodij in

predelava termoplastov, d.o.o., Kamik
Skrajšana firma: ORKAPLAST, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Tunjice 24c
Osnovni kapital: 1,950.000 SIT
Ustanovitelja: Koželj Jože in Koželj Ema,

oba iz Kamnika, Tunjice 24c, vstopila 7. 11.
1997, vložila po 975.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koželj Jože, imenovan 7. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-200056

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05300 z dne 8. 1. 1998 pri subjek-
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tu vpisa BLOK, d.o.o., podjetje za prede-
lavo sekundarnih surovin in trgovina z
barvnimi kovinami, sedež: Dunajska
106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17548/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5888069
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 97.

Rg-200058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07390 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa SIGNACO, podjetje za proizvod-
njo prometnih, neprometnih znakov in
obvestil, d.o.o., Trzin, Jemčeva 21, Men-
geš, sedež: Trzin, Jemčeva 21b, Men-
geš, pod vložno št. 1/27991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kruljec Jakob,razrešen 22. 12.
1997; direktor Mihoci Željko, Ljubljana, Sta-
ra Slovenska 11, imenovan 22. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06909 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa AMIGAL, d.o.o., storitve in trgov-
sko podjetje, Ljubljana-Črnuče, sedež:
Primožičeva 1, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/12092/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
deležev, uskladitev dejavnosti, spremembo
zastopnikov in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5489113
Firma: IDEA COMPANY, vizualne ko-

munikacije in predmetno oblikovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: IDEA COMPANY,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Ciril Metodov trg 14
Osnovni kapital: 1,807.000 SIT
Ustanovitelja: Ugren Ljubomir in Ugren

Irena, izstopila 4. 12. 1997; Ledinek Zlat-
ko, Ptuj, Finžgarjeva 18, in Ivančič Benja-
min, Ormož, Vrazova 6, vstopila 4. 12.
1997, vložila po 903.500 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Ugren Ljubomir in zastopnica Ugren
Irena, razrešena 4. 12. 1997; direktorja Le-
dinek Zlatko in Ivančič Benjamin, imenova-
na 4. 12. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 7440
Ekonomsko propagiranje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-200060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06756 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa SCHELL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-

la, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 1.697,472.442,50 SIT
Ustanovitelja: SHELL OVERSEAS

HOLDINGS LIMITED, vložil 1.273,104.332
SIT, in THE SHELL PETROLEUM COMPA-
NY LIMITED, vložil 424,368.110,50 SIT,
oba iz Londona, Velika Britanija, Dhell Cen-
tre, Se 1 7 na, vstopila 15. 10. 1993, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 11. 1997.

Rg-200061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04933 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa OCEAN, trgovina in storitve,
d.o.o., Kamnik, sedež: Šipkova 6, Kam-
nik, pod vložno št. 1/21098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in ustanovitelja, razširitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5726565
Firma: OCEAN, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Kamnik
Ustanoviteljica: Ahlin Marko, izstop 1. 9.

1997; Ahlin Milena, Kamnik, Šipkova 6, vs-
top 1. 9. 1997, vložek 1,604.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektor Ahlin Marko, razrešen 1. 9. 1997;
direktorica Ahlin Milena, imenovana 1. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28511 Galavanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 9. 1997.

Rg-200062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04920 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa I.R.O., informatika, računalništvo,
organizacija, d.o.o., Morava 1, sedež.
Morava 1, Kočevska Reka, pod vložno
št. 1/20908/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
ža, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5719925
Ustanoviteljica: Krkovič Alenka, Kočev-

ska Reka, Morava 16a, vstop 11. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Krkovič Matija, izstop 31. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krkovič Matija, razrešen 31. 7. 1997;
direktorica Krkovič Alenka, imenovana
31. 7. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 8. 1997.

Rg-200064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04899 z dne 6. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1201603
Firma: ŽŠ, d.o.o., družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: Šmarca, Kamnik, Kamniška 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Florjan, Šmarca,

Kamnik, Kamniška cesta 22, vstop 21. 8.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jereb Florijan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Jereb Aleksander, Ho-
mec, Radomlje, Bolkova ulica št. 26, ime-
novana 21. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za sevanje in
predvajanje zvoka in slike; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 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, gostinskih 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
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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; 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 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.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-200065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06895 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa GREG - COMMERCE, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta na Br-
do 49, Ljubljana, sedež. Cesta na Brdo
49, Ljubljana, pod vložno št. 1/03926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti, ustanovi-
teljev, deležev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5351944
Firma: GBA TRADE, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GBA TRADE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 8
Ustanovitelja: Gregorec Plavič Jasmin-

ka, vstopila 12. 12. 1989, vložila 300.000
SIT, in Gregorc Alan, vstopil 28. 11. 1997,
vložil 450.000 SIT, oba iz Ljubljane, Brileje-
va 8, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na

debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finačnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pošti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 11. 1997.

Rg-200069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06862 z dne 23. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30068/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243462
Firma: GERKO, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GERKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: geržina Saša-Ivan, Ljublja-

na, Kantetova ulica 91, in Kolšek Danilo,
Ljubljana, Cesta na Rožnik 31, vstopila
26. 11. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Geržina Saša-Ivan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Kolšek Danilo,
imenovana 26. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51120 Posredništvo pri
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prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51240 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem. čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
niom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinatimi gorivi; 51510 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 65210 Finančni zakup (leasing);
7020 Djanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninanmi za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-200070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06877 z dne 23. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30064/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243454
Firma: ADES, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma. ADES, d.o.o., Ljubljana
pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta v mestni log

41b
Osnovni kapital: 1,930.923 SIT
Ustanovitelj: Trost Samo, Ljubljana, Ce-

sta v Mestni log 41b, vstop 3. 12. 1997,
vložek 1,930.923 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Trost Samo in Gregorič Trost Maj-
da, oba iz Ljubljane, Cesta v Mestni log
41b, imenovana 3. 12. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 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-
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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; 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; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 74.60 se
vpiše: varovanje, razen poizvedovalnih de-
javnosti.

Rg-200074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04415 z dne 28. 11. 1997 pri sub-

jektu vpisa INTERLUX LIGHTING, d.o.o.,
zunanja in notranja trgovina, Masaryko-
va 17, Ljubljana, sedež. Masarykova 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12072/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, pripojitev
družbe INTERLUX TRADE, d.o.o., Ljubljana
(1/16781/00) s temile podatki:

Matična št.: 5486424
Firma: INTERLUX TRADE, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERLUX TRADE,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 3,996.490 SIT
Ustanovitelj: Jakša Miro, Ig pri Ljubljani,

Iška vas 82, vstop 5. 4. 1991, vložek
3,996.490 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pripojitev INTERLUX TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Masarykova 17, št.
vl. 1/16781/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 16. 7. 1997.

Rg-200075

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06165 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE, PODROČNA
ENOTA PROSTOVOLJNO ZAVARO-
VANJE, sedež: Miklošičeva 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19081/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554195059
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Berkopec Gregorju, ki je bil raz-
rešen 31. 8. 1997.

Rg-200076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04676 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje
za proizvodnjo tehničnih, žičnih in sinte-
tičnih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, So-
dražica, pod vložno št. 1/12706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Ustanovitelja: Tekavec Franc, Ribnica,

Hrovača 52a, vstop 17. 7. 1995, vložek
19,360.658,10 SIT, Zajc Vinko, Sodraži-
ca, Žimarice 71a, vstop 17. 7. 1995, vlo-
žek 19,335.470, 10 SIT, in enotni delež -
seznam imetnikov enotnega deleža je v pri-
logi, vstopili 10. 10. 1995, vložili
59,017.366 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-200077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06326 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD
DOMŽALE, Domžale, Savska c. 3, sedež:
Savska 3, Domžale, pod vložno
št. 1/01351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovitelji-
ce in pooblastil zastopnice ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5056675
Firma: VRTEC DOMŽALE
Skrajšana firma: VRTEC DOMŽALE



Stran 3762 / Št. 38 / 19. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanoviteljica: Skuščina občine Domža-
le, izstop 17. 9. 1997, Občina Domžale,
Domžale, Ljubljanska 69, vstop 17. 9. 1997,
odgovornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Peterka Milena, Ljubljana, Mile Le-
nardičeve 13, ki od 22. 10. 1997, zastopa
zavod brez omejitev kot v.d. ravnateljica.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-200078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05694 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/28341/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. na podlagi odločbe
Agencije RS o lastninskem preoblikovanju s
temile podatki:

Matična št.: 5958334
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež: Kočevje, Roška cesta 4
Osnovni kapital: 8,650.000 SIT
Ustanovitelji: Veterinarski zavod ljubljan-

ske regije, p.o., Grosuplje, Taborska
c. 32, ki je vstopil 13. 9. 1996, ter Vizjak
Marko, Kočevje, Ob Unionu 19, vložil
300.000 SIT, Hočevar Jože, Kočevje, Ul.
Heroja Marinclja 7, vložil 950.000 SIT,
Bunderla Herman, Kočevje, Kajuhovo na-
selje 22, vložil 1,040.000 SIT, Slapšek
Marjan, Kočevje, Šalka vas 78a, vložil
3,780.000 SIT, Briški France, Ljubljana,
Ul. Marije Hvaličeve, vložil 240.000 SIT,
Dolinar Marija, Medvode, Sora 34, vložila
130.000 SIT, Slapšak Justina, kočevje,
Šalka vas 78a, vložila 210.000 SIT, Bauer
Marija, Vas, Pirče 15, vložila 250.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska ce-
sta 56, vložil 440.000 SIT, Slovenska raz-
vojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žila 870.000 SIT, in Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
440.000 SIT, ki so vstopili 30. 7. 1997 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slapšak Marjan, imenovana 30. 7.
1997, v začasnem poslovnodstvu kot direk-
tor opravlja funkcijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev družbe z omejeno odgo-
vornostjo na podlagi odločbe Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo
o lastninskem preoblikovanju,opr. št. LP
01322/02102-1997/mb z dne 14. 10.
1997.

Rg-200079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05693 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/28345/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. na
podlagi odločbe Agencije RS o lastninskem
preoblikovanju s temile podatki:

Matična št.: 5958377
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež: Cerknica, Gerbičeva 39
Osnovni kapital: 8,470.000 SIT
Ustanovitelji: Veterinarski zavod ljubljan-

ske regije, Grosuplje, Taborska c. 32, ki je
vstopil 13. 9. 1996, ter Usenik Janez, No-
va vas, Veliki vrh 26, vložil 1,740.000 SIT,
Kočevar Borut, Cerknica, Goričice 50, vlo-
žil 1,020.000 SIT, Felicijan Martin, Cerkni-
ca, Kebetova ul. 14, vložil 1,900.000 SIT,
Dolinar Marija, Medvode, Sora 34, vložila
10.000 SIT, Drobnič Jožef, Kranj, Gospos-
vetska 13, vložil 10.000 SIT, Bernot Mati-
ček, Ljubljana, Smrekarjeva 4, vložil 10.000
SIT, Gavrilovič Milan, Preserje, Prevalje pod
Krimom 38, vložil 10.000 SIT, Rigler Ja-
nez, Velike Lašče 189, vložil 10.000 SIT,
Bundalo Marinko, Ljubljana, Gabrov trg 8,
vložil 10.000 SIT, Briški France, Ljubljana,
Ul. Marije Hvaličeve 26, vložil 230.000 SIT,
Usenik Slavica, Nova vas, Veliki vrh 26, vlo-
žila 30.000 SIT, Bauer Marija, Vas, Pirče
15, vložila 70.000 SIT, Usenik Tomaž, No-
va vas, Veliki vrh 26, vložil 10.000 SIT,
Usenik Janez, Nova vas, Veliki vrh 26, vložil
20.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Du-
najska cesta 56, vložil 850.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložila 1,690.000 SIT, in Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vložil 850.000 SIT, ki so vstopili 30. 7.
1997 – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Usenik Janez, imenovan 30. 7.
1997, v začasnem poslovodstvu kot direk-
tor opravlja funkcijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo o lastnin-
skem preoblikovanju, opr. št. LP
01321/’2108-1997/MB z dne 14. 10.
1997.

Rg-200080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04847 z dne 30. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa UBK, univerzalna banka, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 116, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09019/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5422124
Firma: UBK BANKA, d.d., Ljubljana
Člani nadzornega sveta: Cetinski Andrej,

predsednik, in Križman Igor, vstopila 30. 6.
1997, ter Paš Branko, izstopil in ponovno
vstopil 30. 6. 1997.

Sprememba statuta z dne 4. 9. 1997.

Rg-200081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/04846 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa UBK, univerzalna banka, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 116, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5422124
Osnovni kapital: 1.182,240.000 SIT.

Rg-200082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06327 z dne 24. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30072/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča javni zavod s temile po-
datki:

Matična št.: 1228102
Firma: VRTEC URŠA
Skrajšana firma: VRTEC URŠA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež. Domžale, Slamnikarska 26
Ustanoviteljica: Občina Domžale, Dom-

žale, Ljubljanska 69, vstop 17. 9. 1997,
odgovornost:  odgovarja do določene viši-
ne.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bitenc Darka, Kamnik, Groharjeva
2, imenovana 22. 10. 1997, zastopa zavod
brez omejitev kot v.d. ravnateljica.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1997: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-200084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06157 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DELAVSKA HRANILNICA,
d.o.o., Ljubljana, sedež. Dalamatinova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10529/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dele-
žev, družbene pogodbe in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5448557
Osnovni kapital: 70,419.000 SIT
Ustanovitelji: Zaveza svobodnih sindika-

tov Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vloži-
la 2,000.000 SIT, ki je vstopila
11. 10. 1990, Območna organizacija sindi-
katov Celje, Celje, Gledališka 2, vložila
1,010.000 SIT, ki je vstopila 9. 10. 1990,
Zveza društev invalidov Slovenije, Ljubljana,
Puhova 8, vložila 1,000.000 SIT, ki je vsto-
pila 15. 11. 1990, Sindikat Bolnice Celje,
Celje, Oblakova 5, vložil 1,155.000 SIT, Sin-
dikat bank Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova
4, vložil 1,500.000 SIT, SKEI Konferenca
sindikatov Kidričevo, Ljubljana, Dalamtinova
4, vložila 4,086.000 SIT, Sindikat Cemen-
tarne Trbovlje, Trbovlje, Kolodvorska 5, vlo-
žil 420.000 SIT, SKEI Poslovni sistem Gore-
nje - Sklad, Velenje, Partizanska cesta 12,
vložil 5,013.000 SIT, Sindikat Tobačne to-
varne, Ljubljana, Tobačna ul. 5, vložil
1,394.000 SIT, Sindikat Elektroprimorske
Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva ul. 22,
vložil 600.000 SIT, Sindikat zdravstva in so-
cialnega varstva, Javni zavod ZD Ptuj, Ptuj,
Potrčeva ul. 19a, vložil 650.000 SIT, in Ob-
močna organizacija sindikatov Škofja Loka,
Škofja Loka, Kidričeva cesta 1, vložila
550.000 SIT, ki so vstopili 22. 12. 1994,
Sindikat cestnega prometa Slovenije, Ljub-
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ljana, Trg OF 14, vložil 2,000.000 SIT, Zdru-
žena lista socialnih demokratov, Ljubljana,
Levstikova 15, vložila 2,020.000 SIT, Svo-
bodni sindikati Podjetja Krka, Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, vložil 2,000.000 SIT, in
Sindikat cestnega prometa intereuropa Ko-
per, Koper, Vojkovo nabrežje 32, vložil
1,000.000 SIT, ki so vstopili 28. 5. 1996 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne

17. 6. 1997.

Rg-200087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06396 z dne 23. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa SPAR-IGT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152g,
Ljubljana, pod vložno št. 1/29678/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1213202
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorja Mervič Igor, Ljubljana, Vandotova
ulica 57, in Karnitsching Gerd, Feldkirch,
Vorstadt 18, imenovana 4. 11. 1997, za-
stopata družbo brez omejitev.

Rg-200092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05794 z dne 19. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233076
Firma: ARNOST&VIZIJA, poslovanje z

nepremičninami, varovanje in izobraže-
vanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: VARNOST SISTEMI,

d.o.o., podjetje za gospodarski inženiring
in storitve, Ljubljana, Koprska 94, vložilo
475.000 SIT, OBAD-PRIREDITVE, podjet-
je za varovanje prireditev, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 63, vložilo 45.000 SIT, Berden An-
drej, Ljubljana, Podmilščakova 9, vložil
160.000 SIT, Cvetek Silva, Ljubljana, Pod
bukvami 12, vložila 250.000 SIT, Čepon
Milena, Horjul št. 199, vložila 30.000 SIT,
Jug Justina, Ljubljana, Viška csta 49, vložila
130.000 SIT, Pajnič Jože, Ljubljana, Puho-
va ulica 11, vložil 100.000 SIT, Popit Vasja,
Kamnik, Perkova ulica 16, vložil 280.000
SIT, in Zupančič Snežana, Ljubljana, Ziher-
lova 40, vložila 30.000 SIT – vstopili 15. 7.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čepon Milena, imenovana 15. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/05165 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DALEN, Inženiring in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Šlandrova 10, sedež:
Šlandrova 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20650/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5697182
Ustanovitelja: ELEKTRONABAVA

LJUBLJANA, p.o., Ljubljana, Slovenska 58,
izstopila 11. 12. 1997; Gerl Marjan, dipl.
ing., Ljubljana, Lepi pot 18, vložil 543.750
SIT in Vinegar Dorej, Ljubljana, Podjunska
11, vložil 393.750 SIT – vstopila 5. 12.
1994, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-200094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05197 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa HBH, trgovina in storitve, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Leskovškova 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25610/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5841950
Osnovni kapital: 72,514.650 SIT
Ustanovitelj: HODLMAYR GESELLS-

CHAFT MBH, Schwertberg Avstrija, Aisting
2, vstop 14. 12. 1993, vložek 71,342.100
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 1. 1997.

Rg-200095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04839 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AKTIVA AVANT II, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: WTC-Dunajska 156, Ljubljana,
pod vložno št. 1/26803/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in zaznambo o pripojitvi podjetja
k Aktivi Avant I (1/26079/00) s temile po-
datki:

Matična št.: 5911354
Osnovni kapital: 4.050,301.000 SIT
Pripojitev k Aktivi Avant I na podlagi pri-

pojitvene pogodbe z dne 11. 8. 1997. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-200096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06168 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV
VORANC, sedež: Prežihova 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5084156
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
19. 3. 1992, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žgajnar Marjan, razrešen 31. 8.
1997; zastopnik Gorup Marjan, Notranje
Gorice, Vrstna ulica 27, imenovan 1. 9.

1997, zastopa šolo brez omejitev kot vrši-
lec dolžnosti ravnatelja.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997:
80102 Osnovnošolsko splopno izobraže-
vanje.

Rg-200097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18522 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROTRADE, Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Kmečka pot
8, Ljubljana, sedež: Kmečka pot 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02334/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejav-
nosti, zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5292182
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Rupar Bernarda, vstop

20. 9. 1989, vložek 1,206.000 SIT, in Ru-
par Franc, vstop 23. 12. 1994, vložek
295.000 SIT, oba iz Ljubljane, Kmečka pot
8, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rupar Franc, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
stinskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-

ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-200099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06832 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIRO JOVANOVIČ & CO, sve-
tovanje in storitve, d.n.o., Ljubljana, Pod
kostanji 40, sedež: Pod kostanji 40, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27338/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in ustanoviteljev ter preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931975
Firma: BIRO JOVANOVIČ, svetovanje

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO JOVANOVIČ,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jovanovič Andro, izsto-

pil 3. 12. 1997; Jovanovič Marjeta, Ljublja-
na, Pod kostanji 40, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.o.o. 3. 12. 1997, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-200101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05781 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DPN – UBK, družba za promet
z nepremičninami in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 116, sedež: Tržaška
116, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta s temile podatki:

Matična št.: 5622212
Osnovni kapital: 17,567.102,75 SIT
Ustanoviteljica: UBK BANKA, d.d., Ljub-

ljana, Tržaška 116, vstop 24. 6. 1992, vlo-
žek 17,562.107,75 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 10. 1997.

Rg-200102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05431 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa UNIVIT, d.d., uvoz-izvoz, pro-
met blaga na veliko, inženiring, sedež:
Nazorjeva 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01519/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5005426
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kunej Božidar, razrešen 1. 10. 1997;
zastopnik Valentinčič Davor, Piran, Gregor-

čičeva 11, imenovan 1. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot član uprave - di-
rektor družbe.

Rg-200103

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05790 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA
ČRNA VAS, z.o.o., sedež: Dolenjska ce-
sta 108, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 1215841
Ustanovitelji: Vukas Božo in Muhare-

mi-Vukas Seniha, izstopila 24. 11. 1997;
otoničar Marko, Cerknica, Notranjska 3, Su-
sman Franc, Ig, Iška 1, Šmuk Bogdana,
Ljubljana, Dolenjska cesta 45č, Trošt Ro-
man, Ljubljana, Rusjanov trg 10, in Trošt
Alenka, Ljubljana, Rusjanov trg 10, vstopili
23. 9. 1997, vložili po 25.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Rg-200104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06574 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS,
informacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., sedež: Vojkova 50, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10985/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5461294
Ustanovitelj: ECS, d.o.o., Ljubljana, Voj-

kova 50, vstop 28. 11. 1994, vložek
81,245.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Buh Jože, izstop 18. 11. 1997.

Rg-200105

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06649 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE,
d.d., sedež: Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1997: 6021

Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-200106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05959 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOTEHNA MITSUBISHI, tr-
govska družba z vozili in servis, d.o.o.,
sedež. Celovška c. 228, Ljubljana, pod
vložno št. 1/29669/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1198203
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Škerlj Peter, Ljubljana, Palmerjeva
ulica 12, imenovan 21. 10. 1997, in Koc-
jančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva 16, raz-
rešen 21. 10. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovan za prokurista.
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Rg-200107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06162 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa METAL-MIKULIČ BRANKO IN
SLAVICA, družba z neomejeno odgovor-
nostjo, Ljubljana, Studenec 17, sedež:
Studenec 17, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, deležev in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5839521
Firma: METAL MIKULIĆ, družba za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: METAL MIKULIĆ,

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

govornostjo
Sedež: Trzin, Motnice 11
Osnovni kapital: 1,571.000 SIT
Ustanovitelja: Mikulić Branko, ki je vložil

942.600 SIT, in Mikulić Slavica, ki je vložila
628.400 SIT, oba iz Ljubljane, Rusjanov trg
2, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o. 29. 10. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mikulić Slavica, imenovana 29. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-200109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04465 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOVINOPLASTIKA LOŽ, indu-
strija kovinskih in plastičnih izdelkov,
d.d., sedež. Cesta 19. oktobra 57, Stari
trg pri Ložu, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5041058
Osnovni kapital: 2.967,442.000 SIT
Sprememba statuta z dne 24. 7. 1997.

Rg-200113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05366 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŠTUDENTSKI DOMOVI V
LJUBLJANI, sedež: Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051142
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 521

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5522 Storitve kampov;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem.

Rg-200114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06354 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa IMP TELEKOM, Tovarna tele-
komunikacijskih naprav, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vojkova 58, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01924/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226384
Firma: IMP TELEKOM, Tovarna tele-

komunikacijskih naprav, d.d.
Skrajšana firma: IMP TELEKOM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 176,787.000 SIT
Ustanovitelji: IMP TELEKOM, p.o., in za-

posleni delavci po seznamu, izstopili 7. 7.
1997; kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska
cesta 56, vložil 32,301.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 17,656.000 SIT, Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
82,693.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 30,677.000 SIT, upravičenci
notranjega odkupa, vložili 13,234.000 SIT,

in dosedanji lastniki kapitalskih deležev, vlo-
žili 226.000 SIT – vstopili 7. 7. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ov-
senik Janez, Ljubljana, Opekarska c. 25,
razrešen 7. 7. 1997 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot začasni direktor.

Člani nadzornega sveta: Seilnacht Er-
nest, Velkavrh Zdravko in Kovač Jože, vsto-
pili 7. 7. 1997.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP
01290/01468-1997/SD z dne 7. 11.
1997.

Rg-200115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06894 z dne 16. 12. 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
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bera Isabelle, razrešena 30. 11.
1997; zastopnica Slavec Zdravka, Ljublja-
na, Jamova cesta 48, imenovana 1. 12.
1997, zastopa zavod kot v. d. direktorja.

Rg-200116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06150 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KONISA, Podjetje za avtoma-
tizacijo procesov in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ziherlova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03008/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev na podlagi Cpg 75/97 s
temile podatki:

Matična št.: 5302323
Ustanovitelji: Selan Martin, Brezovica pri

Ljubljani, Pot terencev 6, vstop
16. 11. 1989, vložek 765.000 SIT, Raz-
movski Aleksander, Ljubljana, Bežigrad 16,
vstop 16. 11. 1989, vložek 525.000 SIT,
in IR ELECTRONIC, d.o.o., Ljubljana, Zi-
herlova 2, vstop 24. 12. 1996, vložek
210.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-200118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/ 05168 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d.,
sedež: Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05370/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5142733
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 6420

Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Sprememba statuta z dne 6. 6. 1997.

Rg-200120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/04464 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LERONA TRGOVSKO POD-
JETJE, d.o.o., TAR, podjetje za posredo-
vanje, k.d., sedež: Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29093/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev in zastopnika,
preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 1124234
Firma: THERMO TRANS, prevozno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: THERMO TRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LERONA, d.o.o., Ljubljana,

Gerbičeva 101, in Zajc Andrej, izstopila
24. 7. 1997; Sesing Clee Marinus Johan-
nes Leonardus, Utrecht, Houten, vstopil
24. 7. 1997, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 24. 7. 1997;
direktorica Petkova Blaga, Ljubljana, Pru-
šnikova 4, ki zastopa družbo brez omejitev,
in prokurist Sesink Clee Marinus Johannes
Leonardus, imenovana 24. 7. 1997.

Rg-200124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06153 z dne 12. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa MLADINA, časopisno podjetje, d.d.,
Ljubljana, Resljeva 16, sedež: Resljeva 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06903/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5366399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rogač Marko, razrešen 30. 10.
1997; direktor Trojar Zoran, Škofja Loka,
Godešič 68, imenovan 1. 11. 1997.

Rg-200125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06785 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENI-
JE, Ljubljana, sedež: Kolodvorska ulica
15, Ljubljana, pod vložno št. 3/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 2342/97 zaradi omejitev
zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5156700
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bešter Helena, Tržič, Deteljica 1,
imenovana 27. 3. 1997, zastopa kot zača-
sna direktorica sklada. Zastopa Sklad pro-
stovoljnega zavarovanja za dodaten obseg
pravic – v ustanavljanju v vseh opravilih v
zvezi z dejavnostjo sklada, vključno s pro-
dajo in nakupom vrednostnih papirjev, pla-
smajem sredstev ter sklepanjem pogodb za
nepremičnine tega sklada.

Rg-200131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06870 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,

d.d., sedež: Mali trg 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01116/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5132088
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51190 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 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; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-200132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06378 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu
vpisa PARKIRIŠČA, Javno podjetje, d.o.o.,
Vodnikov trg 5, Ljubljana, sedež: Vodni-
kov trg 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/16002
vpisalo v sodni register tega sodišča člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226589
Člani nadzornega sveta: Kimovec Janez

in Cvelbar Vida, vstopila 30. 1. 1996, ter
Lužar Vinko, vstopil 22. 5. 1996.

Rg-200133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/06379 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE ENERGE-
TIKA LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Ve-
rovškova 70, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01757/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5226406
Člani nadzornega sveta: Kržan Miklavž

in Moerec Karel, vstopila 23. 11. 1994, ter
Hvastja Peter, vstopil 7. 2. 1995.

Rg-200134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06380 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJAN-
SKE TRŽNICE, d.o.o., Ljubljana, Kopitar-
jeva 2, sedež: Kopitarjeva 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča članov nadzornega
sveta s temile podatki;

Matična št.: 5607906
Člani nadzornega sveta: Žgajnar Janez,

vstopil 24. 11. 1994, Sekelj Marija, vstopi-
la 27. 7. 1995, in Košak Miha, vstopil
23. 10. 1995.

Rg-200137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04837 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AKTIVA AVANT I, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156 - WTC, Ljubljana,
pod vložno št. 1/26079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in člane nadzornega sveta, pri-
pojitev AKTIVA AVANT II, d.d., Ljubljana
(1/26803/00), s temile podatki:

Matična št.: 5893879
Osnovni kapital: 7.662,732.000 SIT
Ustanoviteljica: AKTIVA PDZU, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Dunanjska 156, vstop
14. 2. 1995, vložek 7.662,732.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Član nadzornega sveta: Eckert Matthias,
izstopil 26. 8. 1997; Horvat Darko, vstopil
26. 8. 1997.

Pripojitev AKTIVA AVANT II, d.d.,
WTC-Dunajska 156, Ljubljana
(1/26803/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 11. 8. 1997.

Rg-200139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05051 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa IGM ZAGORJE, Industrija
gradbenega materiala, d.d., sedež: Sav-
ska cesta 1, Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/00194/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5033144
Član nadzornega sveta: Javornik Samo,

izstopil 27. 8. 1997; Šink Matevž, vstopil
27. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1997:
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
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delov; 28520 Splošna mehanična dela;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29520 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45330 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Sprememba statuta z dne 27. 8. 1997.

Rg-200142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05058 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa LESNINA INŽENIRING, pod-
jetje za projektiranje, gradnjo in opre-
mo objektov, d.d., Ljubljana, sedež: Par-
mova 53, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03437/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5213436
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo

pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo.

Sprememba statuta z dne 19. 9. 1997.

Rg-200144

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04835 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AKTIVA AVANT III, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156 WTC, Ljubljana,
pod vložno št. 1/27687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5935679
Osnovni kapital: 701,709.000 SIT
Osnovni kapital družbe se poveča na

podlagi sklepa skupščine z dne 26. 8.
1997; in sicer na podlagi odobrenega kapi-
tala za 3,728.000 SIT in na podlagi druge
emisije delnic za 200,000.000 SIT, tako da
znaša 701,709.000 SIT.

Rg-200145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04460 z dne 25. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BUTAN PLIN, Ljubljana, p.o.,
sedež: Verovškova 70, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08966/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5094933
Firma: BUTAN PLIN, družba za distri-

bucijo plina, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: BUTAN PLIN, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 460,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska cesta 56, vložil 27,520.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 27,520.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 74,806.000 SIT,
upravičenci interne razdelitve, vložili
55,039.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 35,273.000 SIT, udeleženci
javne prodaje, vložili 55,039.000 SIT, in
PRIMAPLIN, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
vložil 184,803.000 SIT – vstopili 27. 6.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-
mar Franc, Ljubljana, Poljanska c. 17, raz-

rešen 27. 6. 1997 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev kot začasna uprava.

Člani nadzornega sveta: Pučnik Janko,
Kuerts Pieter in Šemrl Mojca, vstopili 27. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po pli-
novodni mreži; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6010 Železniški promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št.
LP 01271/0726-1997/MR z dne 24. 7.
1997.

Rg-200146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05904 z dne 20. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1195352
Firma: ETI GUM, d.o.o., proizvodnja

izdelkov iz gume in plastičnih mas
Skrajšana firma: ETI GUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izlake, Obrezija 5
Osnovni kapital: 140,811.900 SIT
Ustanovitelja: ETI ELEKTROELEMENT,

d.d., Izlake, Obrezija 5, vložil
119,712.900 SIT, in BARTOG, Proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Trebnje,
Obrtniška ulica 18, vložil 21,099.000 SIT
– vstopila 15. 10. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Povhe Aleksandra, Trbovlje, Trg
revolucije 3, imenovana 16. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1997:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 51700 Druga trgovina na
debelo.

Rg-200147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05182 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa JATA REJA LJUBLJANA, Druž-
ba za perutninarstvo, d.d., Agrokombi-
natska 84, Ljubljana-Polje, sedež: Agro-
kombinatska 84, Ljubljana-Polje, pod
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vložno št. 1/03727/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5100267
Dejavnost, izbrisana 24. 11. 1997:

5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaltni-
mi izdelki.

Sprememba statuta z dne 11. 9. 1997.

Rg-200152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05170 z dne 19. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.,
sedež: Hajdrihova 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09227/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5427223
Člani nadzornega sveta: Sovič Boris, iz-

stopil 10. 7. 1997; Kovše Alojz, vstopil
10. 7. 1997.

Rg-200153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04043 z dne 17. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa MOJA DELNICA, borzno po-
sredniška hiša, d.d., sedež: Tržaška 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala iz odobrenega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5926629
Osnovni kapital: 76,715.000 SIT.

Rg-200158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05625 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa SKUPINA EMONA, poslovni si-
stem podjetij za proizvodnjo, trgovino, tu-
rizem, hotelirstvo in inženiring, r.o., se-
dež: Šmartinska 130, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07597/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in poobla-
stil zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5004667
Firma: SKUPINA EMONA, poslovni si-

stem, svetovanje in finančni inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: SKUPINA EMONA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 25,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 2,550.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 2,550.000 SIT, Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
nanjska 160, vložila 10,200.000 SIT, in
udeleženec notranjega odkupa Bojan Šef-
man, vložil 10,200.000 SIT – vstopili 18. 9.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šefman Bojan, Medvode, Vaše 4a,
ki od 18. 9. 1997 zastopa družbo brez ome-
jitev kot začasni direktor.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP
01336/01446-1997/DD, dne 9. 10.
1997.

Rg-200159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04256 z dne 17. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa METALKA ZASTOPSTVA
HOLDING, Podjetje za upravljanje, za-
stopanje in storitve, d.d., sedež: Dalamti-
nova 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02358/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala
z umikom delnic, razširitev dejavnosti in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5111145
Osnovni kapital: 79,680.000 SIT
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1997: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

osnovni kapital se z umikom delnic
zmanjša za 56,610.000 SIT, tako da znaša
79,680.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 7. 7. 1997.

Rg-200161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03693 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa VEMASTY, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Gerbičeva 101,Ljubljana,
pod vložno št. 1/28710/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5996295
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 54
Ustanovitelj: LERONA TRGOVSKO POD-

JETJE, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 101, iz-
stop 23. 12.1996; SKB-NEPREMIČNINE &
LEASING, d.o.o., Ljubljana, Slovenska ce-
sta 54, vstop 23. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 23. 12. 1996;
direktor Kosmač Jernej, Ljubljana, Igriška
8, imenovan 23. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in

opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1996.

Rg-200162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05867 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERTRADE, Mednarodno
podjetje, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9,
sedež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20355/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članic nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5687080
Članica nadzornega sveta: Orehek Joži-

ca, izstopila 25. 7. 1995; Bokal Stanka,
vstopila 25. 7. 1995.

Rg-200164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06695 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT, sedež. Gortano-
va 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/14 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5085063017
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7512 Dejavnost javnih
ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-
nega zavarovanja; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-200165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05615 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa AGENCIJA REPUBLIKE SLO-
VENIJE ZA PLAČILNI PROMET, sedež. tr-
žaška cesta 16, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29630/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5971373
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

zvek Darinka, Preserje, Rakitna 376, razre-
šena 26. 9. 1997 kot zastopnica in imeno-
vana za generalno direktorico.

Rg-200166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/05850 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZA-
VAROVANJE SLOVENIJE, OBMOČNA
ENOTA KRŠKO, sedež: Cesta krških žrtev
63a, Krško, pod vložno št. 1/19081/12 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554195058
Sedež: Krško, Bohoričeva ul. 9.

Rg-200168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04650 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTARA DZU, 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
ustanoviteljev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5781159
Ustanovitelji: SALI FIN, d.o.o., finančne

in borzne storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Ljubljana, Železna c. 18, vstop
21. 6. 1993, vložek 34,500.000 SIT, IN-
TARA, Borzno posredniška hiša, d.d., Ljub-
ljana, Železna c. 18, vstop 21. 6. 1993, vlo-
žek 32,500.000 SIT, BEMA, Borzno po-
sredovanje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 5, vstop 11. 3. 1994, vložek
16,500.000 SIT, Primožič Samo, Litija, Ce-
sta Zasavskega bataljona 17, vložek
3,000.000 SIT, Kačar Aleksandra, Ljublja-
na, Rašiška 1, vstop 15. 11. 1996, vložek
3,000.000 SIT, Čerin Aleš, Ljubljana, Dr-
gomaška 19, vstop 15. 11. 1996, vložek
3,000.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Zavarovalnica Mercator, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 107, izstop 4. 8. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 8. 1997.

Rg-200171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/045678 z dne 26. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERTRADE ITS, podjetje za
proizvodnjo, informatiko in zastopanje,
d.d., Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05471/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5001765
Firma: INTERTRADE ITS, d.d., infor-

macijske in računalniške storitve
Skrajšana firma: Intertrade ITS, d.d.
Osnovni kapital: 1.500,000.000 SIT
Ustanovitelji: INTERTRADE ITS, d.o.o.,

Ljubljana, Moša Pijadejeva 29, in INTER-
TRADE MEDNARODNO PODJETJE, d.d.,
Ljubljana, Moše Pijadejeva 29, izstopila
16. 5. 1997; Slovenska razvojna družba,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila
415,455.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
150,000.000 SIT, Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska cesta 56, vložil 150,000.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili

197,526.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 17,019.000 SIT, in upravičenci
iz naslova javne prodaje delnic, vložili
570,000.000 SIT – vstopili 16. 5. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bergant Franc, Ljubljana, Jamova
49, ki od 16. 5. 1997 zastopa družbo brez
omejitev kot začasni direktor.

Člani nadzornega sveta: Koritnik Roman,
Ilešič Marko, Dolenc Alojzij, Strobl Gorazd,
Kodele Drago in Vučko Darko, vstopili
16. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4531 Električne inštalacije: 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
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; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP
01115/01119-1997/MR z dne 9. 10.
1997.
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Rg-200172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05798 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa FINSA, finančni inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska c. 160, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5339308
Sedež: Ljubljana, Pražakova 4.

Rg-200175

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05942 z dne 26. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa PATENTCOMMERCE, p.o., Čo-
pova 14, Ljubljana, sedež: Čopova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00165/00 vpi-
salo v sodni rgister tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme in usta-
noviteljev, osnovni kapital, spremembo za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5051550
Firma: PATENTCOMMERCE, d.o.o.,

Ljubljana
Sktajšana firma: PATCOM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 92,833.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska cesta 56, vložil 13,357.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 9,283.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Dunanj-
ska 160, vložila 18,581.000 SIT, Vidic Želj-
ka Ljubljana, Chengdujska c. 6, vložila
123.000 SIT, Kolenc Ana, Ljubljana, Bro-
darjev trg 15, vložila 406.000 SIT, Gerlanc
Vida, Ljubljana, Erjavčeva 22, vložila 28.000
SIT, Perovšek Alojzija, Šmarje-Sap, Jurči-
čeva cesta 20, vložila 2,914.000 SIT, Stan-
ko Ivka, Ljubljana, Viška cesta 49b, vložila
371.000 SIT, Smolej Helena, Ljubljana, Uli-
ca Bratov Učakar 72, vložila 1,148.000 SIT,
Schmautz Dean, Šmarje-Sap, Veliki vrh pri
Šmarju 44, vložil 146.000 SIT, Pivk Mateja,
Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 100, vložila
73.000 SIT, Perovšek Živa, Šmarje-Sap,
Jurčičeva cesta 20, vložila 73.000 SIT, Žit-
nik Lilijana, Ig pri Ljubljani, Golo 96, vložila
699.000 SIT, Skubic Primož, Ljubljana-Po-
lje, Cesta na Ozare 2, vložil 73.000 SIT,
Pelan Aljoša, Ljubljana, Linhartova cesta 6,
vložil 324.000 SIT, Roš Zlata, Ljubljana,
Ribniška ulica 20, vložila 1,992.000 SIT,
Primožič Janez, Ljubljana, Mucherjeva ulica
5, vložil 73.000 SIT, Gros Mladen, Ljublja-
na, V Murglah 50, vložil 199.000 SIT,
Šmauc Cvetka, Šmarje-Sap, Veliki vrh pri
Šmarju 44, vložila 1,099.000 SIT, Drčar
Milenka, Ljubljana, Kuzmičeva ulica 5, vlo-
žila 1,057.000 SIT, Novinec Manca, Ljub-
ljana, Dunanjska cesta 103, vložila 54.000
SIT, Drčar Tea, Ljubljana, Kuzmičeva ulica
5, vložila 54.000 SIT, Stanko Marko, Ljub-
ljana, Viška cesta 49b, vložil 59,000 SIT,
Smolnikar Franc, Ljubljana, Na Jami 9, vlo-
žil 108.000 SIT, Skok Zdenko, Domžale,

Ulica Urha Stemovca 1, vložil 293.000 SIT,
Gregori Jašovec Milena, Ljubljana, Celovška
154a, vložila 993.000 SIT, Vrhunec Mihael,
Ljubljana, Dražgoška ulica 32, vložil
2,422.000 SIT, Vodovnik Marjana, Ljublja-
na-Črnuče, Pot v Čeželj 16, vložila
1,182.000 SIT, Strežek Marija, Šmarje Sap,
Mali Vrh pri Šmarju 31, vložila 293.000 SIT,
Mihelj Peter, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar
72, vložil 73.000 SIT, Potrč Vlado, Ljublja-
na, Staničeva 10, vložil 13,739.000 SIT,
Ivančič Bojan, Ljubljana, Gubčeve brigade
17, vložil 201.000 SIT, Omerza Vekoslava,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 28, vložila
35.000 SIT, Skubic Tomaž, Ljubljana-Po-
lje, Cesta na Ozare 2, vložil 146.000 SIT,
Pivk Tatjana, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar
100, vložila 790.000 SIT, Perovšek Vanja,
Šmarje-Sap, Jurčičeva cesta 20, vložila
146.000 SIT, Marjetič Barbara, Ljubljana,
Rutarjeva 7c, vložila 8.000 SIT, Kališek Mar-
tina, Ljubljana, Poljanski nasip 28, vložila
153.000 SIT, Novinec Marija, Ljubljana, Du-
najska 103, vložila 734.000 SIT, Gogala
Jože, Ljubljana, Miklošičeva 15, vložil
293.000 SIT, Lamut Vera, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 26, vložila 1,877.000 SIT, Mal
Karmen, Moravče, Tomanova pot 3a, vloži-
la 1,306.000 SIT, Klauser Marjetica, Dom-
žale, Pot na Bistrico 39, vložila 2,410.000
SIT, Skubic Vinko, Ljubljan-Polje, Cesta na
Ozare 2, vložil 5,817.000 SIT, Primožič
Alenka, Ljubljana, Mucharjeva ulica 5, vloži-
la 1,909.000 SIT, Dolenc Alenka, Ljublja-
na, Rožna dolina c. IX 45a, vložila 118.000
SIT, Skok Pavla, Izola, Mladinska ulica 35,
vložila 293.000 SIT, Perovšek Jakob, Šmar-
je-Sap, Jurčičeva cesta 20, vložil 256.000
SIT, Vrhunec Rada, Ljubljana, Dražgoška
ulica 32, vložila 154.000 SIT, Pust Sonja,
Medvode, Zgornje Pirniče 20a, vložila
256.000 SIT, Gerlanc Inko, Ljubljana, Er-
javčeva 22, vložil 490.000 SIT, Jugovič Ma-
rija, Ljubljana, Mucharjeva ulica 2, vložila
1,136.000 SIT, Perovšek Jaka, Šmar-
je-Sap, Jurčičeva cesta 20, vložil 73.000
SIT, Jurc Metka, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 27, vložila 2,021.000 SIT, Stanko
Marjetka, Ljubljana, Viška cesta 49a, vložila
40.000 SIT, Malovrh Albina, Ljubljana, Ce-
lovška 147, vložila 293.000 SIT, Samotor-
čan Majda, Vrhnika, Sivkina 6, vložila
406.000 SIT, in Potrč Tomaž, Ljubljana,
Staničeva ulica 10, vložil 183.000 SIT –
vstopili 13. 8. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
trč Vlado, razrešen 13. 8. 1997 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot začasni poslo-
vodja.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51190 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme

v najem; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št.
LP 01324/01531-1997/SD z dne 22. 10.
1997.

Rg-200336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05439 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TEHNI – CAR, zunanjetrgovin-
ska družba za trgovanje s tehničnim bla-
gom in ostalimi neživilskimi proizvodi ter
za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 118, sedež: Tržaška 118, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02808/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5305233
Ustanovitelji: Cizej Franci, Gomilsko, Tr-

nava 10a, vstop 14. 2. 1991, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Krek (Prej) Zupan Mihaela, izstop 15. 3.
1996; TEHNI-CAR, d.o.o., Ljubljana, Ljub-
ljana, Tržaška 118, vstop 15. 3. 1996, vlo-
žek 1,200.000 SIT, in Tevž Peter, Gro-
suplje, Perovo 17, vstop 14. 10. 1996,
vložek 200.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 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; 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; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
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z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-200338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05696 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PANTEON, šola za tuje jezike,
d.o.o., Vojkova 1, Ljubljana, sedež: Voj-
kova 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05112/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5336058
Ustanovitelja: Toporišič Andrej, Ljublja-

na, Kržičeva 6, vložil 1,270.866,67 SIT, in
Dabić Nedeljko, Ljubljana, Neubergerjeva
3, vložil 229.333,33 SIT – vstopila
29. 12. 1989, odgovornost: ne  odgovarja-
ta; Sabati Andreja, izstopila 25. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen sadik;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in go-
jitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1010 Pridobivanje črnega premoga; 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
1030 Pridobivanje šote; 1110 Pridobivanje
nafte in zemeljskega plina; 1120 Storitve v
zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega
plina, brez iskanja nahajališč; 1200 Prido-
bivanje uranovih in torijevih rud; 1310 Pri-
dobivanje železove rude; 1320 Pridobiva-
nje rude neželeznih kovin, razen uranove in
torijeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gno-
jil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1513 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 peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1589 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pripra-
va naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 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; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lessa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-

cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2310 Pro-
izvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2330 Proizvodnja jederskega go-
riva; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvod-
nja razstreliv; 2462 Proizvodnja strojev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kermike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kermi-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvod-
nja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
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jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC”; 2741 Proizvodnja plemenitih
kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja 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.;
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; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in bateriaj; 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 ventolov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in

drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 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; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovene in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elek-
triko; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 50105 Distribucija elek-
trike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina

na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo;
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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3773

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; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z 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; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke 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; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001

Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdih odpadkov; 90003 Ravna-
je s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizaci-
ja in delovanje čistilnih naprav; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9161
Dejavnost marin in smučarskih centorv, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-200339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05739 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PLASTENKA, d.o.o., Radom-
lje, sedež: Cesta radomeljske čete 55,
1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/00846/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5149304
Sedež: 1235 Radomlje, Cesta rado-

meljske čete 55
Ustanovitelj: Kaplja Franc ml., Radom-

lje, Šlandrova ulica 1, vstopil 10. 4. 1991,
vložil 31,643.675,94 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurjevec Jože, Klemen Anton,
Durmiši Pajazit, Petrovič Miro, Pogačar Ja-
nez, Urbanija Martina in Rama Fadil, izstopi-
li 2. 10. 1997; Antonijevič Života, Osolin
Anica, Pogačar Andrej, Urbanija Andrej, Di-
mič Ani, Grčar Stane, Pirc Jožica in Stekla-
sa Marija, izstopili 22. 10. 1996.

Rg-200340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05928 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE
MEDIJEV MEDIANA, razvoj in raziskave,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19056/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5647070
Ustanovitelja: Božič-Marlot Janja, Ljub-

ljana, Dravska 8, vstop 5. 5. 1992, vložek
3,979.745,10 SIT, Inštitut za raziskovanje
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medijev Mediana, razvoj in raziskave, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 27, vstop 12. 11.
1996, vložek 442.194,90 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-200341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06945 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa RODEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Rova 3a, Radomlje, sedež: Rova
3a, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/05309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5333377
Ustanovitelj: Rode Janko, Radomlje, Ro-

va 3a, vstop 14. 2. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem.

Rg-200344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07183 z dne 11. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PIT, d.o.o., - poslovna sveto-
vanja, inženiring, trgovina, sedež: OIC
Trzin, Motnica 17, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/03101/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, poslovnega deleža in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5306043
Ustanovitelji: Vehovec Franc, Ljubljana,

Dunajska 180, vstop 11. 12. 1989, vložek
600.000 SIT, PIT, Poslovna svetovanja, in-
ženiring, trgovina, d.o.o., OIC Trzin, Motni-
ca 17, Mengeš, OIC Trzin, Motnica 17,
vstop 20. 12. 1996, vložek 300.000 SIT,
in Vehovec Viktorija, Ljubljana, Dunajska
180, vstop 24. 4. 1992, vložek 600.000
SIT - odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 2851 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.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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.; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07212 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GTK, podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Tomačevo 20, sedež: Toma-
čevo 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04546/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339723
Firma: GTK, podjetje za proizvodnjo,

notranjo in zunanjo trgovino,d.o.o.
Skrajšana firma: GTK, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 6,907.334 SIT
Ustanovitelja: Pušnik Branka in Pušnik

Franc, oba iz Komende, Sadarjeva 8, vsto-
pila 11. 1. 1990, vložila po 3,453.667 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
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ga pohištva; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Rg-200354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00120 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa STAN TIM, d.o.o., Podjetje za
storitve, gostinstvo in trgovino, Ljublja-
na, Zakotnikova 1, sedež: Zakotnikova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5811473
Firma: STAN TIM, storitve, gostinstvo

in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.400 SIT
Ustanovitelj: Pezdir Stanislav, Dragomer,

Pot za stan 28, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,503.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-200357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00333 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa FORMITAS, agencija za mar-
keting, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana,
sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498961
Osnovni kapital: 1,694.400 SIT
Ustanovitelja: Pompe Andrej, Ljubljana,

Ulica Stare pravde 7, vstopil 20. 5. 1991,
in Tuškej Mitja, Ljubljana, Kunaverjeva 1,
vstopil 15. 4. 1993, vložila po 423.600 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe.

Rg-200358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00500 z dne 16. 12. 2997 pri sub-
jektu vpisa ELGO – LINE, proizvodno pod-
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jetje, d.o.o., Grahovo 70, sedež: Graho-
vo 70, 1384 Grahovo, pod vložno
št. 1/04431/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
deležev, zastopnikov in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323452
Firma: ELGO – LINE, proizvodno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELGO – LINE, d.o.o.
Ustanovitelji: Gornik Branko in Gornik

Igor, izstopila 22. 11. 1996; Levar Miro-
slav, Grahovo 70, vstopil 29. 12. 1989, vlo-
žil 1,584.000 SIT, ter RANKOM, d.o.o.,
Stari trg pri Ložu, Pod zidom 2, in LEVEX,
d.o.o., 1384 Grahovo, Grahovo 70, vstopi-
la 22. 11. 1996, vložila po 3,168.800 SIT -
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Gornik Branku in Gornik Igor-
ju, ki sta bila razrešena 22. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
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; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-200362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01672 z dne 16. 12. 1997 pod št.
vložka 1/08604/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5432936002
Firma: SITOMARKET, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, zastopanje, posredo-
vanje, d.o.o., Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska c. 6
Ustanovitelj: SITOMARKET, podjetje za

proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredo-
vanje, d.o.o., Šmarje, Ljubljanska c. 24, vs-
top 18. 3. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pečjak Darja, Šmarje-Sap, Veliki
vrh pri Šmarju 14, imenovana 18. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot poslo-
vodja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52473 Dejavnost papirnic; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 75253 Druge obli-
ke zaščite in reševanja; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-200363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01747 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ICOM, poučevanje tujih jezi-
kov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brodarjev
trg 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13070/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, druž-
benikov, deležev in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505224
Firma: IZOBRAŽEVALNI CENTER

M-ICM, jezikovna šola, d.o.o.
Skrajšana firma: IZOBRAŽEVALNI

CENTER M-ICM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kadilnikova 3
Ustanovitelja: Krištof Matje, Ljubljana,

Puhova 9, vstop 14. 8. 1991, vložek

1,204.940 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Krištof Miro, izstop 12. 3. 1997; Ko-
smač Klavdija, Ljubljana, Trg prekomorskih
brigad 11, vstop 19. 4. 1994, vložek
1,204.940 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 52471 De-
javnost knjigarn; 74831 Prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02446 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KNAUS-HAUS, podjetje za tr-
govino, tekstilno proizvodnjo in industrij-
ski designe, d.o.o., Ljubljana, sedež: Lin-
hartova 11a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10285/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5486912
Ustanoviteljica: Knaus Viktor, izstop

24. 3. 1997; Knavs Melanija, Ljubljana,
Glinškova pl. 20, vstop 24. 3. 1997, vlo-
žek 1,664.809 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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;
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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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-200368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02485 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ESTA, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino,
zastopstva, storitve in inženiring, Lan-
gusova 5, Ljubljana, sedež: Langusova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12905/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo skrajšane firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5504139
Firma: ESTA, d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino,
zastopstvo, storitve in inženiring, Vodo-
vodna 100, Ljubljana

Skrajšana firma: ESTA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna

100

Rg-200369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02640 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa STIGMA, družba za proizvod-
njo in predelavo kovinskih, plastičnih in
tekstilnih izdelkov, Domžale, d.o.o., se-
dež: Cesta talcev 19c, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/05213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5333741
Osnovni kapital: 98,176.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Milan, Domžale,

Obrtniška ulica 16, vstop 21. 12. 1989, vlo-
žek 98,176.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06645 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa F.O.R.T.I.S., trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tru-
barjeva 79, sedež: Trubarjeva 79, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03544/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 5378/96 – spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5316286
Firma: F.O.R.T.I.S., trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: F.O.R.T.I.S., d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 10
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šenk Bojan, Ljubljana, Ci-

galetova 8, vstop 5. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Fortič Vanetu-Dušanu, ki je bil
razrešen 23. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0201
Gozdarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
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na 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; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih

nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7320 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eskperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami; 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; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 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.;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-200376

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06714 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SUN RISE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, storitve, marketing, go-
stinstvo, zunanjo trgovino, zastopanje
tujih partnerjev in konsignacija, Mengeš,
sedež: Na Gmajni 15-17, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/24793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 2924/97 – spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5809193
Sedež: 1234 Mengeš, Na Gmajni

15-17, Trzin
Osnovni kapital: 16,352.390 SIT
Ustanovitelj: CHAN CHING YUAN 115,

NAN-chang/RD., SEC. 1, Taipei, Taiwan,
Rep. of China, vstop 10. 8. 1993, vložek
16,352.390 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-200377

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06715 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DAIRY QUEEN LJUBLJANA,
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podjetje za gostinske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10810/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 2598/97 – spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505755
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

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).

Rg-200379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06738 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LJUKA, trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Borutova 9, se-
dež: Borutova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16968/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
2251/97 – spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5621658
Ustanovitelj: Kouchnerova Ekaterina, iz-

stop 11. 4. 1997; Kouchnerov Vassili, Ljub-
ljana, Trnovski pristan 12, vstop 20. 12.
1994, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kauchnerov Vassili, imenovan
17. 8. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev kot pomočnik poslovodje in prokurist
družbe.

Rg-200383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14938 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA HOLDING, družba za
usmerjanje razvoja in financiranje, Ljub-
ljana, d.d., Ljubljana, Stegne 21, sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05218/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5330424
Firma: ISKRA, elektro in elektronska

industrija, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ISKRA, d.d., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Člani nadzornega sveta: Ocvirk Andro,

Gašperlin Tomaž, Groff Marijan, Killer Al-
fred, Lovše Tomaž, Meh Borut, Nemec
Aleš, Nerad Ivan, Slivnik Tomaž in Volk Mar-
ko, vsi vstopili 20. 1. 1994 ter Šavli Janko,
vstopil 21. 3. 1994.

Rg-200386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04574 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa MARBO, d.o.o., ekonomsko,
organizacijsko in informacijsko svetova-
nje, Ljubljana, sedež: Trubarjeva 41a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06525/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova za-
stopnika in ustanovitelja in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5817374
Sedež: 1000 Ljubljana, Središka 4

Ustanovitelj: Debevec Boris, Železniki,
Racovnik 28, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debevec Boris, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 7. 1997.

Rg-200391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04764 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BOSSPLAST, d.o.o., Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
Šmarska c. 38, Škofljica, sedež: Šmar-
ska cesta 38, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/09042/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5427126
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Boštjančič Milan, Škofljica,

Šmarska cesta 38, vstop 18. 9. 1990, vlo-
žek 10,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05581 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVENIDA, podjetje za finančni
inženiring in trgovino, d.o.o., Domžale,
Prelog 133, sedež: Prelog 153, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/13208/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova, zastopnika in družbene
pogodbe ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528046
Firma: AVENIDA, d.o.o., Podjetje za

finančni inženiring in trgovino, Domžale
Sedež: 1230 Domžale, Gregorčiče-

va 27
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Breznik Ivkovič Maruša, razrešena
19. 9. 1997; direktor Ivković Goran, ime-
novan 19. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-

linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
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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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
1. 10. 1997.

Rg-200399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06057 z dne 18. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29920/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233408
Firma: INTERPAP, d.o.o., posredova-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Humek Franc, Ljubljana,

Reboljeva 16, vstop 14. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humek Franc, imenovan 14. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-200400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06075 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa STORI, Podjetje za storitve,
organizacijo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Letališka 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5571758
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mate

Matjaž, Ljubljana, Topniška ulica 45, razre-
šen 3. 2. 1997 kot družbenik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in Ojstrež Breda, Ljubljana, Litostrojska
12, razrešena 3. 2. 1997 kot direktorica in
imenovana za družbenico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-200401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06084 z dne 27. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29955/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233467
Firma: COMEX, trgovsko in gostinsko

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska

c. 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marinko Franc, Ljubljana,

Celovška 456, vstop 30. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinko Franc, imenovan 30. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273
Popravilo ur, nakita; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-200405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06096 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa MODRI MAKS, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Vodnikova 74, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29560/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, deležev, zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1198858
Ustanovitelja: Zajc Branka, izstopila

15. 10. 1997; Erčulj Franc, Dob, Gubčeva
ulica 7a, vložil 765.000 SIT, in Zajc Aleš,
Ljubljana, Vodnikova cesta 8, vložil 735.000
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SIT – vstopila 15. 10. 1997, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Aleš, razrešen 15. 10. 1997;
direktor Erčulj Franc, imenovan 15. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 10. 1997.

Rg-200407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06155 z dne 27. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29957/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233521
Firma: BVB KOVAČEVIĆ IN DRUGI, iz-

delki iz plastičnih mas, d.n.o.
Skrajšana firma: BVB KOVAČEVIĆ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Lanišče b.b.
Ustanovitelja: Kovačević Vasilija in Kova-

čević Boško, oba iz Ljubljane, Cleveland-
ska ulica 25, vstopila 30. 10. 1997, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kovačević Vasilija in Kovačević
Boško, imenovana 30. 10. 1997, zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
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; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alu-
minija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 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.; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 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; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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
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Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06178 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa SIEMENS NIXDORF, Informa-
cijski sistemi, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika (proku-
rista) s temile podatki:

Matična št.: 5972035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Petrovič Rozman Danijel, Kranj, Mat-
jaževa ulica 1, imenovan 1. 10. 1997.

Rg-200410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06186 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa STIL INŽENIRING, Podjetje za
marketing, trgovino in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Litijska 188, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12071/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo priimka in naslova družbenice in zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5525861
Ustanoviteljica: Bavdek Klara, Ljubljana,

Jezero št. 157, vstop 17. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bavdek Klara, imenovana 20. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot
pomočnica direktorja.

Rg-200457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04382 z dne 16. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa 1A, podjetje za trgovanje,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 5, 1231 Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/28552/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5966680
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Marđonović Vesna, razrešena
13. 6. 1997; Dobrinič Vladimir, Celje, Ška-
pinova ulica 3, razrešen 13. 6. 1997 kot
prokurist in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1997.

Rg-200460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04688 z dne 24. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa PREMAR, DRUŽBA ZA
PREVOZ IN POSLOVNE STORITVE,
Biščan in družbeniki, d.n.o., Stična 1,
Ivančna Gorica, sedež: Stična 1, 1295
Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/24749/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti, spremembo ustanoviteljev in deležev
ter manjkajoče podatke s temile podatki:

Matična št.: 5815959
Firma: PREMAR, Družba za prevoz in

poslovne storitve, Biščan in družbeniki,
d.n.o., Stična 1, Ivančna Gorica

Skrajšana firma: PREMAR Biščan in dr.,
d.n.o.

Ustanovitelji: Biščan Martin, Ivančna Go-
rica, Stična 1, vstop 26. 8. 1993, vložek
5.000 SIT, Kristan Brigita, Grosuplje, Stran-
ska pot II/7, vstop 26. 8. 1993, vložek
4.000 SIT, in Recek Ciril, Grosuplje, Ljub-
ljanska 4e, vstop 8. 8. 1997, vložek 1.000
SIT - odgovornost:  odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Biščan Martin, imenovan 26. 8. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0201 Goz-
darstvo; 0501 Ribištvo; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
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ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 8. 1997.

Rg-200461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05221 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1214241
Firma: M GROUP MUHIČ – MAJCE,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: M GROUP MUHIČ –
MAJCE, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zofke Kvedro-
ve 6

Ustanovitelja: Muhič Darko, Ljubljana,
Celovška 106, in Majce Bogdan, Ljubljana,
Zofke Kvedrove 6, vstopila 27. 8. 1997,
vložila po 3.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Muhič Darko in Majce Bogdan, ime-
novana 27. 8. 1997, zastopata družbo brez
omejitev kot poslovodji.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1596
Proizvodnja piva; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3542 Proizvodnja koles;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;

4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-200463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06159 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BIOPACK HP, trgovina, pro-
izvodnja in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 26, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27879/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5944767
Firma: BIOPACK HP, trgovina, pro-

izvodnja in inženiring, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: Biopack HP, d.o.o.,

Medvode
Sedež: 1215 Medvode, Barletova 4

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 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; 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; 5154 Tr-
govina 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; 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in 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; 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;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
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in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-200467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07091 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KNOLL AG, 67061 Ludwigs-
hafen am Rhein, Knollstrasse,
PODRUŽNICA KNOLL LJUBLJANA, Du-
najska 22, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 2285/97 s temile podatki:

Matična št.: 5866260
Skrajšana firma: KNOLL AG
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Orožen-Belcijan Anderjka, Ljublja-
na, Gospodinjska ulica 10, imenovana 15. 4.
1997, zastopa podružnico neomejeno.

Rg-200471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06937 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa F & P, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27422/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenika,
dejavnosti in direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5932360
Firma: MT & P, revizijska družba,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MT & P, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelj: Zmazek Branko, izstop

5. 12. 1997; Trebše Matjaž, Ljubljana, Tr-
žaška 12, vstop 5. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zmazek Branko, razrešen 5. 12.
1997; direktor Trebše Matjaž, imenovan
5. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 12. 1997:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-200476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06284 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANCA RO-
ZMANA – STANETA, sedež: Prušnikova
85, 1211 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/01103/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086701
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, izstop 12. 6. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Rg-200479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06122 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa IC IZTERJAVA IN PRODAJA,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravice lastninskega preobli-
kovanja, spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja, dejavnosti in naziva zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5539722
Osnovni kapital: 163,479.000 SIT
Ustanovitelj: ISKRA HOLDING, d.d.,

Ljubljana, Stegne 21, vstop 12. 6. 1997,
vložek 163,479.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; IC, IZTERJAVA IN PRODAJA,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, izstop
12. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
pelj Janko, Ljubljana, Valvasorjeva ul. 12,
razrešen 12. 6. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki kot začasni poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne

dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Vpis pravic lastninskega preoblikovanja
na podlagi soglasja Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
1275/936/96-MV z dne 29. 10. 1997.

Rg-200480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05559 z dne 9. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30024/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1216112
Firma: JRS, družba za razsvetljavo,

signalizacijo, inženiring in proizvodnjo
električne energije, d.d., Ljubljana, Litij-
ska 263

Skrajšana firma: JRS, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 263
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjak Marko, Ljubljana, Ve-

rovškova ulica 20, Hudobivnik Nevenka,
Ljubljana, Pot na grič 20, Podboršek Mat-
jaž, Domžale, Dragomelj št. 121, Sulič Ni-
kolaj-Janez, Ljubljana, Matjaževa ulica 3,
Šolar Jože, Ljubljana, Kantetova ulica 63, in
Žagar Darko, Ljubljana, Opekarska cesta
43, vstopili 15. 9. 1997, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hribar Darja, Ljubljana, Bizoviška
43, imenovana 5. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bezek Viktor,
predsednik, Dernič Peter, namestnik, in
Kotnik Marko, vstopili 27. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
4010 Oskrba z elektriko; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
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mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 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-200484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06839 z dne 18. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa MIBO TRADING, podjetje za tele-
komunikacijski inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Železna c. 14, sedež: Železna 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03959/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5390753
Firma: MIBO KOMUNIKACIJE, podjet-

je za telekomunikacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14

Skrajšana firma: MIBO KOMUNIKACI-
JE, d.o.o., Ljubljana

Rg-200486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05375 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa MASTERLINE, d.o.o., izdelava
in prodaja tehničnih komponent, Ljublja-
na, sedež: Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5448263
Osnovni kapital: 13,895.000 SIT
Ustanovitelji: Šišakovič Goran, Ljubljana,

Vodovodna 39, vstopil 21. 12. 1990, Mali
Tomo, Domžale, Podrečje 83, vstopil
15. 12. 1993, in Usenik Aleš, Ljubljana,
Prule 1, vstopil 15. 12. 1993, vložili po
4,631.666,66 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-200489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02177 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa EVERET INTERNATIONAL,
mednarodna trgovinska družba, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jamova 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13509/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5523800
Osnovni kapital: 11,042.734,03 SIT
Ustanovitelj: EVERET S.R.L., Trieste, Via

Milano 15, vstop 12. 11. 1991, vložek
11,042.734,03 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02214 z dne 17. 12. 1997 pri sub-

jektu vpisa AKI, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., sedež: Tacenska 12,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/02977/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, imeno-
vanje prokurista in omejitev pooblastil direk-
torju s temile podatki:

Matična št.: 5303079
Ustanovitelj: Kussel Avgust, izstop 27. 3.

1997; Vrhovec Marko, Limassol, Pecora
Bldg. Flat 701, vstop 27. 3. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Vrhovec Marko, Limassol, Pecora
Bldg. Flat 701, imenovan 27. 3. 1997, in
direktor Kussel Avgust, Medvode, Preška
c. 26, ki od 27. 3. 1997 zastopa družbo v
pravnem prometu samo skupaj s prokuri-
stom.

Rg-200495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07083 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa CONTAL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 59,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11955/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477948
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva uli-

ca 29
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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-
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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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.;7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-200496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03491 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LESTOR, proizvodnja lesenih
izdelkov, inženiring, in trgovina, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Drnovškova 7, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/09350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5453046
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 3
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in

gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-200497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06950 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TINE, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino in posredništvo, Ljubljana, sedež:
Ul. Nadgoriških borcev 34, 1231 Črnu-
če, pod vložno št. 1/06600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5376637
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Bole Bogdanu, ki je bil razrešen
1. 10. 1997.

Rg-200500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06302 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BORIS KI-
DRIČ, sedež: Matjaževa 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5083362
Firma: OSNOVNA ŠOLA SAVSKO

NASELJE
Skrajšana firma: OŠ SAVSKO NASELJE
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 6.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Rg-200502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06286 z dne 17. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA
HEROJA MAKSA PEČARJA, p.o., sedež:
Črnuška c. 9, 1211 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/00898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084091
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 12. 6.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje.

Rg-200503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06316 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZADRUGA MEDALJON, zadruga
za opravljanje intelektualnih storitev, or-
ganizacijo in svetovanje obrtnikom in
podjetnikom, z.b.o., Ljubljana, sedež:
Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika,
članov nadzornega sveta in članov zadruge
s temile podatki:

Matična št.: 5865514
Ustanovitelji: Bukovica Gina, Postojna,

Rožna 6, Princ Mirka, Ilirska Bistrica, Dolnji
Zemon 73, Živkovič Bogdana, Postojna,
Pretnerjeva 4, Švara Albina, Postojna, Rož-
na 8, Otoničar Vlasta, Ljubljana, Cesta
4. maja 20, Zucconi Stojan, Ilirska Bistrica,
Maistrova 13, Brezic Marta, Hruševje, Stra-
ne 17, Briševac Marko, Izola, Kažipotna uli-
ca 9, Halilagič Delhida, Pivka, Vilharjeva
ul. 11, Halilagič Husein, Pivka, Vilharjeva
ul. 11, Urh Zlata, Ilirska Bistrica, Rozmano-
va 24e, Dekleva Aleš, Ilirska Bistrica, Ulica
7. maja 26, in Urh Metka, Ilirska Bistrica,
Rozmanova 24e, ki so vstopili 28. 3. 1997,
Požar Izidor, Postojna, Gorenje 11, in Ba-
buder Ema, Postojna, Kidričevo naselje 28,
ki sta vstopila 1. 4. 1997, Zvodar Frančiška
Karla, Postojna, Pivška cesta 2, ki je vstopi-
la 3. 4. 1997, Buzeti Milenka, Koper, San-
torjeva ulica 7, ki je vstopila 4. 4. 1997,
Kovačič Marija, Divača, Dolnje Ležeče 48,
in Majcev Cecilija, Postojna, Pivška 6, ki sta
vstopili 7. 4. 1997, Vitez Vesna, Postojna,
Cesta v Staro vas 3, ki je svtopila 8. 4.
1997, Kovačič Ivan, Divača, Dolnje Ležeče
48, ki je vstopil 10. 4. 1997, Pašič Mine,
Pivka, Tovarniška 5a, ki je vstopil 11. 4.
1997, Mandič Fina, Divača, Trg 15. aprila
7, in Marušič Ivanka, Postojna, Kidričevo
naselje 22, ki sta vstopili 15. 4. 1997, Za-
gorc Ana, Postojna, Pod ostrim vrhom 9, in
Opatič Bruno, Sežana, Nika Šturma 1, ki
sta vstopila 16. 4. 1997, Pavšič Robert,
Postojna, Stjenkova 8, in Stipančevič Ne-
nad, Koper, Vojkovo nabrežje 28, ki sta
vstopila 17. 4. 1997, Stipančevič Slavica,
Koper, Vojkovo nabrežje 28, ki je vstopila
18. 4. 1997, Dogančič Mato, Prem, Kilov-
če 1, ki je vstopil 24. 4. 1997, Hlede Ro-
bert, Koper, Erjavčeva ul. 14, ki je vstopil
12. 5. 1997, Stjepovič Gordana, Dekani
78d, ki je vstopila 22. 5. 1997, Stjepovič
Stojanka, Ankaran, Jadranska 11, ki je vsto-
pila 27. 5. 1997, Ceglar Frančiška, Porto-
rož, Letoviška 3, ki je vstopila 10. 6. 1997,
Dejanovič Štefka, Koper, Vojkovo nabrežje
31a, ki je vstopila 11. 6. 1997, Malič Gosti-
mir, Ankaran, Jadranska 11, Trajkovska
Lojzka, Ankaran, Jadranska c. 11, in Orel
Jožef, Koper, Kolomban 4a, ki so vstopili
19. 6. 1997, Šarčevič Miroslav, Koper,
Šmarska c. 32c, ki je vstopil 23. 6. 1997,
Obradovič Suzana, Postojna, Stjenkova uli-
ca 8, ki je vstopila 10. 7. 1997, Pašič As-
mir, Pivka, Tovarniška 5a, ki je vstopil 14. 7.
1997, Nikolič Vida, Koper, Ul. Prekomor-
skih brigad 6, ki je vstopila 16. 7. 1997,
Trbižan Dolores, Ajdovščina, Planina 25a,
in Simić Jasna, Postojna, Pivška ul. 3, ki sta
vstopili 17. 7. 1997, Živec Franc, Pivka,
Drslovče 12, ki je vstopil 22. 7. 1997, Je-
lenkovič Zorica, Ljubljana, Ul. Pohorskega
bataljona 87, ki jevstopila 23. 7. 1997, Bo-
žič Stanislav, Postojna, Volaričeva 2, ki je
vstopil 24. 7. 1997, Leskovec Dejan, Se-
žana, Dane pri Sežani 69, ki je vstopil 4. 8.
1997, Bužanin Breda, Postojna, Pretnerje-
va 7, ki je vstopila 5. 8. 1997, Haliti Musta-
fa, Postojna, Tržaška c. 4, in Hor Olgica,
Postojna, Ljubljanska cesta 30, ki sta vsto-
pila 6. 8. 1997, Turk Karmen, Hruševje 45,
ki je vstopila 5. 8. 1997, Harbaš Selima,
Postojna, Kolodvorska c. 25, ki je vstopila
4. 9. 1997, Jojič Predrag, Postojna,
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Ul. 1. maja 14, ki je vstopil 22. 9. 1997,
Božičevič Damir, Prestranek, Orehek 65a,
ki je vstopil 24. 9. 1997, Harbaš Ahmet,
Postojna, Kolodvorska c. 25, ki je vstopil
29. 9. 1997, Piršič Mirjam, Ilirska Bistrica,
Ul. z. maja 6, in Nunič Slavica, Postojna,
Pivška ul. 4, ki sta vstopili 1. 10. 1997, Vi-
ler Marija, Koper, Vanganevska 11, ki je
vstopila 2. 10. 1997, Koščak Vesna, Po-
stojna, Prekomorskih brigad 8, ki je vstopila
11. 4. 1997, Primožič Marcel, Koper, Ko-
vačičeva 6, ki je vstopil 16. 7. 1997, ter
Baraba Violeta, Ankaran, Cahova 10, ki je
vstopila 31. 7. 1997 – vložili po 1.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Sever Jelki, ki je bila razrešena
3. 11. 1997.

Članica nadzornega sveta: Čačič Sašo,
izstopil 10. 3. 1997; Sever Jelka, vstopila
3. 11. 1997.

Rg-200664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02861 z dne 3. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29832/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1195832
Firma: VZHAJAJOČE SONCE, NART-

NIK IN OSTALI, svetovanje in sprostitev,
d.n.o.

Skrajšana firma: VZHAJAJOČE SONCE,
NARTNIK IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1351 Brezovica, Založniko-
va 48

Ustanovitelja: Nartnik Edita in Nartnik Va-
lentin, oba z Brezovice, Založnikova 48,
vstopila 1. 10. 1997, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Nartnik Edita, imenovana 1. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02925 z dne 5. 11. 1997 pri subjektu
vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT, d.o.o.,
podjetje za ekonomsko propagando in re-
klamo, Ljubljana, sedež: Slovenska 54,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5617669
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tiefengraber Igor, razrešen 29. 4.
1997; direktor Kolbl Marko, Maribor, Ko-
roška cesta 65, imenovan 29. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-200666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/03581 z dne 4. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA TELA, d.d., Proizvodnja
elementov za avtomatizacijo, Ljubljana,
Savska cesta 3, sedež: Savska cesta 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5639573
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Žibret Branko, Krško, Lapajnetova
ulica 18, imenovan 19. 12. 1996, in direk-
tor Kavkler Stane, Ljubljana, Petrovičeva
ul. 9, ki od 19. 12. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Polič Zoran,
Šlander Jože, Trtnik Marjan, Veren Štefan
in Sedej Marjan, izstopili 21. 11. 1996; Ge-
rič Sonja, Tepina Jože in Pajek Janez, vsto-
pili 21. 11. 1996.

MARIBOR

Rg-105637
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00072 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa SADJARSTVO LENART,
d.o.o., sedež: Industrijska ulica 8, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, pod vložno
št. 1/04120/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo družbenikov, dejavnosti,
obsega pooblastil zastopnika, družbene po-
godbe in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498635
Firma: SADJARSTVO LENART, družba

za kmetijstvo, storitve, trgovino in go-
stinstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: SADJARSTVO LE-
NART, d.o.o.

Ustanovitelji: AGRO LENART, p.o., iz-
stop 23. 9. 1996; A FINING, storitve in tr-
govina, d.o.o., Velenje, Prešernova 8, vs-
top 23. 9. 1996, vložek 95,504.837,50
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Hojnik Al-
bin, Fram, Koprivnik 13, vstop 23. 9. 1996,
vložek 46,816.096,81 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Stoilković Boris, Rače, Ce-
sta talcev 8, vstop 23. 9. 1996, vložek
35,580.233,58 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kobal Bogomir, Maribor, Štreklje-
va ulica 70, vstop 23. 9. 1996, vložek
9,363.219.36 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraner Andrej, Gornja Radgona, Koc-
ljeva 1, imenovan 22. 1. 1997, pravne po-
sle v zvezi sprodajo, nakupom in obremeni-
tvijo nepremičnin in najemanje kreditov –
vse v vrednosti nad 200.000 DEM (dvesto-
tisoč nemških mark) v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, lahko
sklepa le na podlagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-

tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
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no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105851
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00063 z dne 18. 3. 1997
pod št. vložka 1/10127/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121227
Firma: ANDJA, predelava lesa, trgovi-

na in posredniške storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Iztokova uli-

ca 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Andrej, Maribor,

Iztokova ulica 31, vstop 23. 12. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Andrej, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Klemenčič Janja, Rače, Ptujska ce-
sta 68, imenovana 23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-

tva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim

sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in
streliva.

Rg-113103
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00665 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa SADJARSTVO LENART,
družba za kmetijstvo, storitve, trgovino
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Industrijska
ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, pod vložno št. 1/04120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5498635
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kraner Andrej, razrešen 30. 4. 1997;
direktor Naglič Bojan, Maribor, Plečnikova
9, imenovan 1. 5. 1997, pravne posle v
zvezi s prodajo, nakupom in obremenitvijo
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nepremičnin in najemanjem kreditov – vse v
vrednosti nad 200.000 DEM (dvestotisoč
nemških mark) v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, lahko
sklepa le na podlagi sklepa skupščine.

Rg-113114
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01185 z dne 15. 9. 1997
pod št. vložka 1/09963/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957532
Firma: ZRCALO, računalniške storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 1,518.043 SIT
Ustanovitelji: Mihelin Suzana, Maribor,

Dalmatinska 47, vstop 26. 5. 1997, vložek
278.043 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Križman Tomaž, Kamnica, Bresterniška uli-
ca 231, vstop 26. 5. 1997, vložek 620.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Černčič
Konrad, Maribor, Ob jezgonu 8, vstop
26. 5. 1997, vložek 620.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majcen Rajko, Maribor, Kamneškova
ulica 1, imenovan 26. 5. 1997, zastopa
družbo samostojno in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-114211

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01040 z dne 7. 10. 1997
pri subjektu vpisa IMP MONTAŽA, p.o., se-
dež: Špelina ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00890/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov, tipa zastopnika, omejitev zastopa-
nja in člane začasnega nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5078083
Firma: IMP MONTAŽA MARIBOR, d.d.
Skrajšana firma: IMP MM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 405,731.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD MONTAŽA, n.sol.o.,

izstop 11. 4. 1997; zasebna lastnina, vstopi-

li 11. 4. 1997, vložili 28,079.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, vstop 11. 4.
1997, vložek 37,765.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, vs-
top 11. 4. 1997, vložek 104,128.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, vstop
11. 4. 1997, vložek 75,530.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; upravičenci interne
razdelitve, vstopili 11. 4. 1997, vložili
51,671.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 11. 4. 1997, vložili 108,558.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kerkez Milan, Fram, Fram 128, raz-
rešen 21. 4. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
Magdič Saša, Maribor, Ulica Staneta Se-
verja 11, razrešen 21. 4. 1997 kot vodja
finančno-računovodskega sektorja in ime-
novan za prokurista.

Člani nadzornega sveta: Kirbiš Franc, Fe-
konja Marjan in Vauhnik Jože, vsi vstopili
11. 4. 1997.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01135/00989-1997/SD z dne
30. 6. 1997.

Rg-115722
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00415 z dne 24. 11. 1997
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Partizan-
ska cesta 30, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/04226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, nov mandat zastopnika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5114357
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arbeiter Miran, Slovenska Bistrica,
Titova 25, razrešen 7. 1. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

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

Rg-115728

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01870 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa XMAS, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Goce Delčeva 20,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/08307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5770998
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:

30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge

opreme za obdelavo podatkov; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 45310 Električne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 64200 Telekomunikacije;
65210 Finančni zakup (leasing); 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, 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 družba opravlja vse,
razen dejavnosti orožja in streliva.

Rg-115731
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01577 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa CLIP, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03699/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5474388
Sedež: 2000 Maribor, Gorkega 35
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 7. 11. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-115735
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01685 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa METALNA ECCE, stori-
tve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., se-
dež: Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08625/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in osnovnega kapitala, preoblikovanje
družbe in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5775027
Firma: METALNA ECCE, storitve, pro-

izvodnja in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: METALNA ECCE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.590,062.270 SIT
Ustanovitelji: METALNA MARIBOR, stro-

jegradnja, konstrukcija, montaža in storitve,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, vstop 7. 10.
1997, vložek 2.590.022.270 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; METALNA KOVI-
NAR, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.,
Maribor, Poljska ulica 2, vstop 7. 10. 1997,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; METALNA SERVIS, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Maribor, Jaskova ulica 18, vs-
top 7. 10. 1997, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; KOVINOTEHNA,
mednarodno trgovsko podjetje, d.d., Celje,
Mariborska 7, vstop 7. 10. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
MERKUR, trgovina in storitve, d.d., Kranj,
Koroška cesta 1, vstop 7. 10. 1997, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šmarčan Silvo, Maribor, Gregorčiče-
va 13, razrešen 7. 10. 1997, sedaj zastopa
družbo kot predsednik začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Prošek Milan,
Kljun Dalibor in Šostar Adolf, vsi vstopili
7. 10. 1997.

Angleški prevod firme se glasi: METAL-
NA ECCE, Services, Production and Tra-
ding, joint – stock company.

Nemški prevod firme se glasi: METAL-
NA ECCE, Dienstleinstungen, Produk-
tion und Handel, Aktiengesellschaft.

Rg-115737
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00043 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa TERMIN, podjetje za
storitve in promet blaga, d.o.o., sedež:
Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01384/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastop-
nikov, akta o ustanovitvi in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5341612
Ustanovitelja: Reisman Vojteh, Maribor,

Na pušo 7, Razvanje, vstop 29. 12. 1989,
vložek 1,352.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pravdič Borut, Slovenska Bistri-
ca, Maistrova 10, vstop 13. 12. 1996, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Reisman Vojteh, imenovan
29. 12. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Pravdič Borut, imenovan
13. 12. 1996, ne sme sklepati pogodb o
najemu, nakupu ali prodaji nepremičnin.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-115740
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01442 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa VALTREKS, proizvod-
no, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 92, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5682282
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 52
Ustanovitelj: Vrblač Leopold, izstop

22. 11. 1996; Mladič Bogomir, Maribor,
Tyrševa ulica 1, vstop 22. 11. 1996, vložek
1,534.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Vrblač Leopold, razrešen 22. 11. 1996;
direktor Mladič Bogomir, imenovan 22. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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 račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
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Rg-115741
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01331 z dne 10. 11. 1997
pod št. vložka 1/10269/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214314
Firma: ENIGMA F.K., družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ENIGMA F.K., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, V zavoju 34a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Farah Brigita, Maribor, V

zavoju 34a, vstop 28. 8. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kuzmić Zlatko, Maribor, V zavoju 42a, Ko-
šaki, vstop 28. 8. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Farah Brigita, imenovana 28. 8.
1997, pravne posle v zvezi z nakupom, pro-
dajo in obremenitvijo nepremičnin lahko
sklepa le skupaj z drugim direktorjem; di-
rektor Kuzmić Zlatko, imenovan 28. 8.
1997, pravne posle v zvezi z nakupom, pro-
dajo in obremenitvijo nepremičnin lahko
sklepa le skupaj z drugim direktorjem.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 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
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; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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.; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
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daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; 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 posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-115742
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01625 z dne 4. 11. 1997
pri subjektu vpisa MOBILRING, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ulica Jožice Flan-
der 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07249/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, na-
slova ustanoviteljice in zastopnice, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5707340
Sedež: 2000 Maribor, Grogova 12
Ustanoviteljica: Urbič Helena, Maribor,

Grogova 12, vstop 25. 10. 1993, vložek
1,604.475 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Urbič Helena, imenovana
25. 10. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 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 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
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; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 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; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 družba opravlja vse,
razen dejavnosti orožja in streliva; pri dejav-
nosti 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 posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-115744
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01448 z dne 4. 11. 1997
pod št. vložka 1/10259/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214519
Firma: NOX, podjetje za trgovino, sto-

ritve in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: NOX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Staneta

Severja 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Roman, Maribor,

Ulica Roze Luksemburg 10, vstop 19. 9.
1997, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Sreš Klavdija, Maribor, Ulica
Staneta Severja 20, vstop 19. 9. 1997, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Novak Roman, imenovan 19. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Sreš Klavdija, imenovana 19. 9.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina
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; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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; 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; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
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Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati dejavnost zastavljalnic in
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro O 92.711
sme družba opravljati samo tiste igre na sre-
čo, ki se občasno prirejajo v okviru kultur-
nega, športnega ali zabavnega programa
prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne
presega 500.000 SIT (petstotisoč tolarjev).

Rg-115745
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01346 z dne 4. 11. 1997
pod št. vložka 1/10260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214420
Firma: OSTRINA, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Šolska ulica 6 – Dobrovce
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Magdič Tomaž, Miklavž na

Dravskem polju, Šolska ulica 6 – Dobrov-
ce, vstop 20. 8. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Magdič Mile-
na, Celje, Škapinova ulica 2, vstop 20. 8.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Breznik Gorazd, Miklavž na Dravskem
polju, Ulica talcev 31– Dobrovce, imeno-
van 20. 8. 1997, zastopa družbo z nasled-
njimi omejitvami: direktor lahko samostojno
sklepa pravne posle do zneska tolarske pro-
tivrednosti 20.000 DEM (dvajsettisoč nem-
ških mark); za sklepanje pravnih poslov nad
tem zneskom potrebuje soglasje skupšči-
ne; za sklepanje zastavnih pogodb, poroš-
tvenih pogodb, podajo menične zaveze, za
odpust dolga in sklepanje pogodb o odsvo-
jitvi nepremičnin ter tistih premičnin, ki mo-
rajo biti po zakonu registrirane pri upravnih
organih, mora direktor pridobiti soglasje
skupščine ne glede na vrednost; prokurist-
ka Magdič Milena, imenovana 20. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5274 Druga popravi-
la, 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); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Rg-115747
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01755 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa TEKSTIL DEKOR, druž-
ba za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo
in storitve, d.o.o., sedež: Stara cesta 42
– Spodnje Hoče, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/10219/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, družbenika, zastopnika in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:
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Matična št.: 1197550
Firma: PRODEKOR, družba za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: PRODEKOR, d.o.o.
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška cesta

63 – Sp. Hoče
Ustanoviteljica: Kovačič Ksenija, izstop

22. 10. 1997; Gorza Marija, Ljubljana, Uli-
ca Pohorskega bataljona 8, vstop 22. 10.
1997, vložek 1,505.700 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovačič Ksenija, razrešena
22. 10. 1997; direktor Gorza Janez, Ho-
če, Stara cesta 42 – Spodnje Hoče, ime-
novan 22. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-115759
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01485 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa MIOMETAL, montaža,
inženiring in oprema, d.o.o., sedež: Za-
grebška 20, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02822/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika, spremembo dejavnosti ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5412749
Ustanovitelji: Prevolšek Rudolf, Kamni-

ca, Šober 40, vstop 20. 3. 1995, vložek
500.833 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ocepek Miran, Maribor, Koseskega ulica
51, vstop 20. 3. 1995, vložek 500.833
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Skrbič
Ludvik, Fram, Fram 111, vstop 20. 3.
1995, vložek 500.834 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oeba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prevolšek Rudolf, imenovan 20. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, izbrisana 3. 11. 1997: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-115762
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01281 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa D-ING, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Vodole 9b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/05960/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5856981
Firma: D-ING, podjetje za trgovino,

storitve in gradbeništvo, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:

45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 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; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-115768
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00786 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/10257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev komandit-
ne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1195158
Firma: AVTOCENTER POLJANE-MO-

TALN & CO., trgovina in storitve, k.d.

Skrajšana firma: AVTOCENTER POLJA-
NE-MOTALN & CO., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Šarhova ulica 19
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Motaln Roman, komple-

mentar, Pekre-Limbuš, Ulica Lackovega
odreda 12, vstop 23. 4. 1997, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem; ko-
manditist, vstop 23. 4. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Motaln Roman, imenovan 23. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-115775
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00369 z dne 18.11. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTROKOVINA –
PREDSTIKALNE NAPRAVE, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Tr-
žaška cesta 23, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03997/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5495342
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Pongračič Andrej, Ljubljana, Njegoševa
17, imenovan 18. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Žunec Bojan, Mari-
bor, Klinetova ulica 16, imenovan 27. 3.
1997, predstavlja družbo in jo zastopa z ome-
jitvijo, da lahko le s pisnim soglasjem družbe-
nika sklepa naslednje pravne posle: pogod-
be, s katerimi se pridobivajo, odtujujejo ali
obremenjujejo nepremičnine; pogodbe o vla-
ganju sredstev v druge družbe; pogodbe o
vlaganju sredstev v druge družbe; pogodbe
o kreditu, posojilne pogodbe o obročnem
odplačevanju ne glede na njihovo vrednost;
pogodbe o nabavi investicijske opreme in
oddaji investicijskih del, ne glede na njihovo
vrednost; pogodbe o dolgoročni proizvodni
kooperaciji; pogodbe o poroštvu in druge
pogodbe, s katerimi se prevzemajo obvez-
nosti drugih pravnih oseb ali utrjujejo njihove
obveznosti; letne pogodbe za nabavo repro-
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materiala oziroma obratnih sredstev; pogod-
be iz tekočega poslovanja, nabave reproma-
teriala oziroma obratnih sredstev nad vred-
nostjo 100.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem uradnem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve pogodbe, za časovno
obdobje vsakega posameznega meseca v
koledarskem letu; direktor Vajzman Bojan,
razrešen 27. 3. 1997.

Rg-115778
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01251 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa TBP, tovarna bovdenov
in plastike, d.d., sedež: Gradiška cesta
3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
pod vložno št. 1/02720/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme s temile podatki:

Matična št.: 5035805
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Kidričeva 14.

Rg-115781
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00323 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa TBP, tovarna bovdenov
in plastike, d.d., sedež: Gradiška cesta
3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
pod vložno št. 1/02720/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035805
Člani nadzornega sveta: Golob Andrej,

Papež Mirko, Razlag Janez, Tirš Robert in
Lužnik Slavko, vsi vstopili 29. 3. 1996 ter
Gjerkeš Hilda in Kolar Stanko, izstopila
29. 3. 1996.

Rg-115786
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00849 z dne 27. 11. 1997
pri subjektu vpisa VARNOST MARIBOR, va-
rovanje premoženja, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.d., sedež: Ljubljanska 9,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5263565
Člani nadzornega sveta: Trojner Darja,

Kralj Davorin, Blažič Marija, Zidarič Jožica,
Glavica Radovan in Žiher Milan, vsi izstopili
23. 6. 1997 ter Cimerman Slavko, Zidarič
Jože, Pisar Cvetka in Verlič Andrej, vstopili
23. 6. 1997.

Dne 27. 11. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 1. skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 23. 6. 1997.

Rg-115790
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01785 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BAUMULLER STROJNA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09957/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5943779
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Skribe Branko, razrešen 23. 10. 1997;
direktor Mrkela Dušan, Maribor, Borova vas

13, imenovan 6. 3. 1996, obvezno potrebu-
je soglasje skupščine družbenikov za nasled-
nje posle in ukrepe: sklepanje, spreminjanje
in razveljavitev družbenih pogodb, podjet-
niških pogodb, ki povzročajo bistvene omeji-
tve v podjetniških funkcijah (o kooperacijah,
samoomejitve v produkciji ali nabavi, odstop
od distribucijskih pravic); sklepanje, spremi-
njanje in razveljavitev zakupnih pogodb ter
leasing in najemnih pogodb; sklepanje, spre-
minjanje in razveljavitev pogodb o pridobitvi
ali podelitvi licenc, patentov, uporabnih vzor-
cev ali blagovnih znamk; direktor Kreisfeld
Peter, Nürnberg-Nemčija, Altdorf h., imeno-
van 6. 3. 1996, obvezno potrebuje soglasje
skupščine družbenikov za naslednje posle in
ukrepe: sklepanje, spreminjanje in razveljavi-
tev družbenih pogodb, podjetniških pogodb,
ki povzročajo bistvene omejitve v podjetniških
funkcijah (o kooperacijah, samoomejitve v
produkciji ali nabavi, odstop od distribucij-
skih pravic); sklepanje, spreminjanje in raz-
veljavitev zakupnih pogodb ter leasing in na-
jemnih pogodb; sklepanje, spreminjanje in
razveljavitev pogodb o pridobitvi ali podelitvi
licenc, patentov, uporabnih vzorcev ali bla-
govnih znamk; prokurist Meister Rudolf Jo-
hann, Schnaittach, Nemčija, Waldstrasse 33,
imenovan 29. 8. 1996, je pooblaščen za
opravljanje vseh pravnih dejanj, ki spadajo v
pravno sposobnost družbe, razen za odsva-
janje in obremenjevanje nepremičnin – skup-
na prokura.

Rg-104708
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00871 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa BAŠ, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Trg Du-
šana Kvedra 8, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02560/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev Zavoda BAŠ, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, naslova družbenice in zastopnice, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391644
Sedež: 2000 Maribor, Koprska uli-

ca 25
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Baš Ida, Maribor, Kopr-

ska ulica 25, vstop 3. 7. 1990, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ida Baš, imnovana 3. 7. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 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; 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; 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; 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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-
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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.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Pod šifro G/51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G/52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Dne 19. 2. 1997 se vpiše pripojitev
družbe: ZAVOD BAŠ, opravljanje izobraže-
valnih in organizacijskih storitev, Maribor,
Grajski trg 1, registrski vložek 1/5419-00 k
družbi: BAŠ, storitveno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Maribor, Koprska ulica 25.

Rg-105862

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00864 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa M.P.P. LIVARNA, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09862/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5944333
Osnovni kapital: 19,482.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 19,482.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-108091
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01332 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA IMPREG-
NIRANJE LESA HOČE, p.o., sedež: Mi-
klavška cesta 53, 2311 Hoče, pod vlož-
no št. 1/00329/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov, tipa zastopnika in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5033535

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ki-
movec Kristina, razrešena 25. 11. 1996;
Vrecl Adolf, Hoče, Strma ulica 10, imeno-
van 15. 11. 1996, zastopa podjetje kot po-
močnik direktorja za komercialno in pro-
izvodno dejavnost, brez omejitev; direktor
Štingl Ranko, Slivnica, Slivniška 1a, imeno-
van 14. 11. 1996, zastopa podjetje brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa.

Rg-108105
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00599 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELKOM, tovarna stikal-
nih naprav, p.o., sedež: Šentiljska cesta
49, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5042046
Firma: ELKOM-TSN, tovarna stikalnih

naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: ELKOM-TSN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 680,081.317 SIT
Ustanovitelj: ARCUS, proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor,
Radvanjska cesta 91, vstop 4. 3. 1997, vlo-
žek 680,081.317 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Žontar Primož, razrešen 5. 5.
1997; direktor Palčec Vladimir, Maribor,
Radvanjska cesta 91, imenovan 5. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-

nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev 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; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
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na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-

nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljeti revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-108187

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00449 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa MADISON, marketing,
storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Koroška
cesta 65, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05140/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5589428
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Bizjak Aleš, Maribor, Ulica Kneza
Koclja 23, imenovan 1. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Kolbl Marko,
Maribor, Koroška cesta 65, imenovan
5. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Pšeničnik Matjaž, Dravograd,
Mariborska cesta 144, imenovan 12. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-108196

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00518 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa JUMBO, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Borova
vas 24, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, na-
slova družbenika in zastopnika, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5417058
Firma: JUMBO, družba za trgovino, po-

sredništvo in storitve, d.o.o.
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju - Skoke, Ulica Ludvika Plamber-
gerja 9

Ustanovitelj: Krajnc Boris, Miklavž na
Dravskem polju - Skoke, Ulica Ludvika Plam-
bergerja 9, vstop 26. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Boris, imenovan 6. 1. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, 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; 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; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na 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,
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mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 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; 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-109585
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01194 z dne 19. 6. 1997
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 spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5922259
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gulič Dejan, razrešen 30. 9. 1996;
direktor Kos Uroš, Ljubljana, Riharjeva 40,
imenovan 30. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-109593

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00621 z dne 9. 6. 1997
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 spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5922259
Člani nadzornega sveta: Kajzer Štefan,

Rakovič Andrej in Vedlin Marjan, vsi izstopili
17. 12. 1996 ter Lukšič Branko, Gulič De-
jan in Tancer Emil, vstopili 17. 12. 1996.

Rg-109599

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01479 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa TVT-STORITVE, družba
za storitve, trgovino, turizem in posredo-
vanje, d.o.o., sedež: Preradovičeva 28,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov, tipa zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5834651
Ustanovitelji: Novak Marjan, izstop 27. 6.

1996; Novak Marija, Maribor, Machova 3,
vstop 27. 6. 1996, vložek 15.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Ernoel Irena, Ma-
ribor, Knafelčeva ulica 34, vstop 1. 3.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gričar Jože, Maribor, Staneta
Severja 1, vstop 1. 3. 1994, vložek
518.771 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Hanžič Rosvita, Maribor, Ruška 10, vstop
1. 3. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kajnik Marija, Ruše,
Log 10a, vstop 1. 3. 1994, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kovačič
Stanislava, Maribor, Ljubljanska 31, vstop
1. 3. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Lesnik Vanja, Maribor,
Moše Pijade 15, vstop 1. 3. 1994, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lovrenčič Alojz, Maribor, Borova vas 21,
vstop 1. 3. 1994, vložek 7.758 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Palifrov Stojan, Pe-
snica pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru
3n, vstop 1. 3. 1994, vložek 518.771 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pomer Liljana,
Maribor, Kamniška 50, vstop 1. 3. 1994,
vložek 46.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Selič Drago, Radlje ob Dravi, Brezno
80, vstop 1. 3. 1994, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Šušlek Marje-
ta, Ruše, Strma 11, vstop 1. 3. 1994, vlo-
žek 20.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Trup Nada, Bistrica ob Dravi, V Do-
bravo 30, vstop 1. 3. 1994, vložek 23.200
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gričar Jože, razrešen 31. 12. 1996;
direktor Palifrov Stojan, imenovan 1. 1.
1997, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko
sklepa pravne posle nad vrednostjo

100.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije le s so-
glasjem skupščine.

Rg-109601
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00667 z dne 1. 7. 1997
pod št. vložka 1/10192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197169
Firma: MARMOTERM, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARMOTERM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 27a
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljica: Slavič Danica, Maribor,

Beograjska ulica 38, vstop 12. 6. 1997,
vložek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slavič Milan, Maribor, Beograjska uli-
ca 38, imenovan 12. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Slavič Tat-
jana, Maribor, Beograjska ulica 38, imeno-
vana 12. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 26700 Obdelava naravne-
ga kamna; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 60240 Cestni tovorni promet; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Pod šifro K 74.120 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.
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Rg-109656
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00713 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/10181/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1197215
Firma: INDUSTRIEWERK SCHAEFFLER

INA - Ingenieurdienst, Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, Herzogenaurach,
Zvezna Republika Nemčija, Podružnica
INA kotalni ležaji Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor. Glavni trg 17b
Ustanovitelj: INDUSTRIEWERK

SCHAEFFLER INA - Ingenieurdienst, Ge-
sellschaft mit beschrankter Haftung, Herzo-
genaurach, ZRN, vstop 30. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sekereš Albert, Dobrovnik, Dobrov-
nik 149, imenovan 30. 5. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-109670
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00187 z dne 5. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa VI-TI COMERCE, export-import,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Pečetova 6a, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/08955/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
zastopnikov, akta o ustanovitvi, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5813646
Firma: VI-TI COMMERCE, export-

import, družba za gradbeništvo, trgo-
vino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: VI-TI COMMERCE,
export-import, d.o.o.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sikyta Marija, razrešena 28. 1. 1997;
direktor Tabaković Hilmija, Bosanska Gra-
diška, BIH, Dubrava 81a, imenovan 28. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Jerenc Zdenka, Maribor, Cesta Prole-
tarskih brigad 77, imenovana 28. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na

drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški pro-
met; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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 opre-
me v najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-109671
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00246 z dne 6. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa VI-TI COMMERCE, export-im-
port, družba za gradbeništvo, trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Pečetova 6a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08955/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5813646
Sedež: 2000 Maribor, Knafelčeva uli-

ca 26.
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Rg-109685
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01153 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa VANDA, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo začasnega skrbnika
in upravitelja družbe s temile podatki:

Matična št.: 5694086
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žižek Ivan, razrešen 19. 5. 1996;
Kokalj Jernej, Maribor, Loška 13, imenovan
18. 9. 1996, zastopa družbo kot skrbnik
premoženja-zapuščine, z omejitvami: skrbi
za zapuščino, da se ohrani za dediče; uprav-
lja zapuščino v enakem obsegu, kot bi jo
upravljali dediči; razpolaga z zapuščinskimi
stvarmi in pravicami v okviru redne uprave in
ohranitve dediščine. Datum pooblastila
18. 9. 1996 - sklep Okrajnega sodišča Ma-
ribor I D 466/96.

Rg-110879
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00366 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa KREKOVA POOBLAŠČE-
NA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVES-
TICIJSKIH SKLADOV, d.o.o., sedež:
Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09237/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5851114
Osnovni kapital: 300,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bole Franc, Koper, Trg Bro-

lo 11, vstop 14. 3. 1994, vložek
30,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gerič Milan, Pekre, Vlada Žigerja 5,
vstop 14. 3. 1994, vložek 15,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Golob Alek-
sander, Maribor, Košaški dol 20, vstop
14. 3. 1994, vložek 15,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gril Janez, Ljub-
ljana, Poljanska 4, vstop 14. 3. 1994, vlo-
žek 30,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jeromen Janko, Ljubljana, Sloven-
čeva 107, vstop 14. 3. 1994, vložek
18,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Krašovec Mirko, Maribor, Slomškov
trg 20, vstop 14. 3. 1994, vložek
138,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lesjak Štefan, Velden am WS, Avstri-
ja, Aussichtspromenade 36, vstop 14. 3.
1994, vložek 9,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Milharčič Alojz, Koper, Trg
Brolo 11, vstop 14. 3. 1994, vložek
27,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mlakar Kukovič Roza, Maribor, Zr-
kovska 142a, vstop 14. 3. 1994, vložek
12,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Špilak Štefan, Velika Polana, Velika
Polana 24, vstop 14. 3. 1994, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-110882
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00638 z dne 4. 7. 1997
pri subjektu vpisa FLORINA, p.o., sedež:
Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00503/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-

ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
naslova, organizacijske oblike, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, omejitev
zastopnika, člane nadzornega sveta in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5151228
Firma: FLORINA, vrtnarstvo, d.d.
Skrajšana firma: FLORINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 171
Osnovni kapital: 155,000.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Maribor, Ulica Heroja Stane-
ta 1, vstop 1. 4. 1997, vložek 24,400.000
SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 1. 4. 1997,
vložek 26,420.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 1. 4. 1997,
vložek 13,060.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, vstop
1. 4. 1997, vložek 23,180.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; udeleženci interne
razdelitve, vstopili 1. 4. 1997, vložili
24,300.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 1. 4. 1997, vložili 43,640.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavodnik Edmund, Maribor, Smeta-
nova 74, imenovan 1. 4. 1997, zastopa
podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kuhar Jože, Lu-
kaček Anton in Šarman Irena, vsi vstopili
1. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0125 Reja drugih živali; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2415 Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
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nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01058/00901-1997/JM z dne
19. 5. 1997.

Rg-110886
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00574 z dne 7. 7. 1997
pod št. vložka 1/09242/09 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Firma: NOVA KREDITNA BANKA MAR-
IBOR, d.d., Maribor, Podružnica Maribor

Skrajšana firma: NOVA KBM, d.d., Po-
družnica Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Tyrševa ulica 2
Ustanoviteljica: Agencija Republike Slo-

venije za sanacijo bank in hranilnic, Ljublja-
na, Trg Republike 3, vstop 23. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kebrič Aleksander, Maribor, Ulica Po-
horskega bataljona 63, imenovan 24. 4.
1997, zastopa Novo KBM d.d. - Podružni-
co Maribor skladno s pooblastili uprave No-
ve Kreditne banke Maribor, d.d..

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n..

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh
vrst denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb;
dajanje kreditov; opravljanje poslov plačil-
nega prometa; poslovanje s tujimi plačil-
nimi sredstvi; nakup in prodaja vrednost-
nih papirjev domačih izdajateljev; prevze-
manje in izdajanje poroštev in garancij ter
sprejemanje drugih obveznosti za svoje
komitente, ki se lahko izpolnijo v denarju
v skladu z vsakokratnimi sklepi oziroma
pooblastil uprave banke. Pod šifro
J 65.23 podružnica opravlja naslednje de-
javnosti: nakup in izterjava terjatev ter
hramba vrednosti.

Za obveznosti Podružnice Maribor  od-
govarja Nova Kreditna banka Maribor, d.d.,
ki  odgovarja za obveznosti podružnice z
vsem svojim premoženjem.

Rg-110887
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01522 z dne 7. 7. 1997
pod št. vložka 1/09242/10 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5860580068
Firma: NOVA KREDITNA BANKA MA-

RIBOR, d.d., Maribor, Podružnica Brežice
Skrajšana firma: NOVA KBM, d.d., Po-

družnica Brežice
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 8250 Brežice, Maistrova uli-

ca 2
Ustanoviteljica: Agencija Republike Slo-

venije za sanacijo bank in hranilnic, Ljublja-
na, Trg Republike 3, vstop 19. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dimič Alojz, Krško, Mencingerjeva
16, imenovan 24. 12. 1996, zastopa Novo
KBM d.d. - Podružnico Brežice skladno s
pooblastili uprave Nove Kreditne banke Ma-
ribor, d.d..

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n..

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; daja-
nje kreditov; opravljanje poslov plačilnega
prometa; poslovanje s tujimi plačilnimi sred-
stvi; nakup in prodaja vrednostnih papirjev
domačih izdajateljev; prevzemanje in izdaja-
nje poroštev in garancij ter sprejemanje dru-
gih obveznosti za svoje komitente, ki se
lahko izpolnijo v denarju v skladu z vsako-
kratnimi sklepi oziroma pooblastil uprave
banke. Pod šifro J 65.23 podružnica oprav-
lja naslednje dejavnosti: nakup in izterjava
terjatev ter hramba vrednosti.

Za obveznosti Podružnice Brežice  od-
govarja Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
ki  odgovarja za obveznosti podružnice z
vsem svojim premoženjem.

Rg-110889
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00817 z dne 11. 7. 1997
pod št. vložka 1/10204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199501
Firma: RAMADANI, družba za gradbe-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pri opekarni 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ramadani Haxhi, Maribor,

Letonjeva 2, vstop 16. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramadani Haxhi, imenovan 16. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-110890
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00822 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa CORONA DENTIS, zo-
bozdravstvena dejavnost, zobotehnična

dejavnost in trgovina, d.o.o., sedež: Pe-
snica pri Mariboru 70c, 2211 Pesnica
pri Mariboru, pod vložno št. 1/09326/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857341
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica pri Mariboru 42c
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Šauperl Drago, Pesnica pri Maribo-
ru, Pesnica pri Mariboru 70c, imenovan
28. 6. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Senekovič Šauperl Bojana,
Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru
70c, imenovana 19. 6. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Rg-110891
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00857 dne 8. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŠTAJERSKA PIVOVARNA,
d.d., sedež: Ljubljanska cesta 81, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/000423/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo sklepa o uvedbi stečajnega postopka,
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5049075
Firma: ŠTAJERSKA PIVOVARNA, d.d. -

v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zidar Verena, razrešena 19. 6.
1997 kot v.d. direktorja; stečajni upravitelj
Rijavec Elij, Maribor, Slovenska 39, imeno-
van 19. 6. 1997.

Rg-110892

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00147 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa PROFICIA DADAS, druž-
ba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 13a,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09715/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5859972
Ustanovitelji: DADAS, poslovni sistem,

d.d., izstop 15. 12. 1995; Sadar Davorin,
Kamnica, Pod vinogradi 9, vstop 1. 12.
1994, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; RIOSI INŽENIRING, mešano
podjetje za razvojni in organizacijsko sveto-
valni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova
10, vstop 16. 3. 1994, vložek 12,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; INKA,
družba za investicije in financiranje, d.d.,
Črni Kal, Predloka 25, vstop 16. 3. 1994,
vložek 3,750.000 SIT, odgovornost: ne
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odgovarja; Dimc Aleksander, izstop 15. 12.
1995; TAFIN, podjetje za finančne storitve
in trgovino, Domžale, Depala vas 10, vstop
15. 12. 1995, vložek 2,250.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; FUNDUS, družba
za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 2, vstop 15. 12. 1995,
vložek 227,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; FINVIN, finance in vino, d.o.o.,
izstop 15. 12. 1995.

Rg-110893
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00488 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa BAČNIK & CO. “PRIMA
BB”, prehrambena industrija, trgovina in
storitve, d.n.o., sedež: Medvedova ulica
9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5981646
Ustanovitelja: Bačnik Božena, izstop

3. 1. 1997; Bačnik Zmagoslav-Valentin, iz-
stop 3. 1. 1997; Bačnik Saša, Maribor,
Gorkega 24, vstop 3. 1. 1997, vložek
4,131.536,50 SIT, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem; Bačnik Mojca, Mari-
bor, Medvedova 9, vstop 3. 1. 1997, vlo-
žek 4,131.536,50 SIT, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Bačnik Božena, razrešena 3. 1.
1997; družbenik Bačnik Zmagoslav-Valen-
tin, razrešen 3. 1. 1997; družbenica Bač-
nik Saša, imenovana 3. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; družbenica Bačnik
Mojca, imenovana 3. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110895
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00969 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-STORITVE, družba za gospodarje-
nje z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Ruške čete 3, 2342 Ruše,  pod vložno
št. 1/07363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo sklepa o uvedbi ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5701635
Firma: TOVARNA DUŠIKA

RUŠE-STORITVE, družba za gospodarje-
nje z nepremičninami, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TDR STORITVE, d.o.o.
– v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peruš Oto, razrešen 27. 6. 1997;
stečajni upravitelj Marinič Ignac, Maribor,
Prešernova 1 - FIKS d.o.o., imenovan
27. 6. 1997.

Rg-110896
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00766 z dne 5. 8. 1997
pri subjektu vpisa HAATEX, trgovsko in
posredniško podjetje, d.o.o., sedež:
Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, pod vložno
št. 1/09946/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5949645
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Burnić Fuad, Maribor, Frankolovska
1, imenovan 17. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Zilić Ramiz, Fatni-
ca, Bosna in Hercegovina, E. Midžića
br. 203, imenovan 17. 6. 1996; prokurist-
ka Zilič Elvira, Fatnica, Bosna in Hercegovi-
na, E. Midžića br. 203, imenovana 5. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1997: 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-110898
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00317 z dne 7. 8. 1997
pri subjektu vpisa V.B.ROGINA, podjetje
za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.,
sedež: Obrtniška 7, 2312 Orehova vas,
Radizel, pod vložno št. 1/08570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, poslovnega deleža,
dejavnosti, zastopnikov, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772982
Firma: V.B.ROGINA, tiskarstvo, trgovi-

na in gostinstvo, d.o.o.
Ustanovitelj: Rogina Bogomil, Orehova

vas, Radizel, Obrtniška 7, vstop
20. 4. 1993, vložek 9,457.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Černel Vanda, iz-
stop 24. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rogina Bogomil, imenovan
20. 4. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Černel Vanda, razrešena
24. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1997: 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov;  22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55220 Stori-
tve 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potoval-

nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
92320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov.

Rg-110901

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01073 z dne 5. 8. 1997
pri subjektu vpisa ABI PRINT, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Prušnikova ulica 26, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5956986
Ustanoviteljica: Pukl Dušan, izstop 30. 6.

1997; Vratanar Bogdana, Maribor, Prušni-
kova ulica 26, vstop 30. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pukl Dušan, razrešen 30. 6. 1997;
direktorica Vratanar Bogdana, imenovana
30. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110903

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01082 z dne 5. 8. 1997
pri subjektu vpisa M & S, trgovsko, stori-
tveno in gostinsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Zgornje Hoče 1, 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/03350/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5777976
Dejavnost, vpisana 5. 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; 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-
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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;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 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; 6030 Cevovodni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev terračunalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in 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; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže; pod šifro 74.60, sme
družba opravljati samo varovanje.

Rg-110906

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01010 z dne 30. 7. 1997
pri subjektu vpisa TOLEDO, podjetje za
trgovinsko, posredniško in storitveno de-
javnost, d.o.o., sedež: Plintovec št. 5,
2201 Zgornja Kungota, pod vložno
št. 1/07198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanovitelja in zastopnika ter akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5689970
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 6
Ustanovitelj: Puhar Vojko, Maribor, Na

Pristavo 9, vstop 26. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Puhar Vojko, imenovan 15. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110907

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00898 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa DARDANIA, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Sme-
tanova ulica 75, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5844479
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fetinci Mustaf, razrešen 16. 6. 1997;
direktor Fetinci Shukri, Maribor, Makedon-
ska 33, imenovan 16. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110908

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01243 z dne 1. 8. 1997
pri subjektu vpisa BERGTOUR, špediter-
sko in transportno podjetje, d.o.o., se-
dež: Ranče 9, 2313 Fram, pod vložno
št. 1/07392/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5702887
Dejavnost, vpisana 1. 8. 1997: 52484

Trgovina na drobno s kurivom; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
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plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7481
Fotografska dejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Pod šifro O 92.711 sme družba oprav-
ljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).

Rg-110912
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01209 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa BELL, proizvodnja iz-
delkov iz kovine in gume, trgovina na
debelo in drobno ter storitve, d.o.o., se-
dež: Ptujska cesta 11, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno
št. 1/00979/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nika, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5290155
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Lepej Lidija, Miklavž na Dravskem
polju, Ptujska cesta 11, imenovana 18. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Lepej Branko, Miklavž na Dravskem po-
lju, Nad izviri 73, imenovan 8. 3. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1997: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28710 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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; 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; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-

jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 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.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejav-
nost 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); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Pod šifro G 52.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod šifro J 67.130 sme druž-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3805

ba opravljati dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med manager-
ji in delavci.

Rg-110913
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01177 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa TOVARNA VOZIL IN TO-
PLOTNE TEHNIKE MARIBOR, d.o.o., se-
dež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v delniško družbo, spremembo
družbenikov, dejavnosti, tipa zastopnika in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045819
Firma: TOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE

TEHNIKE MARIBOR, d.d.
Skrajšana firma: TVT MARIBOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 8. 7. 1997, vložek 1.260,945.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; TVT, druž-
ba za proizvodnjo in remont tirnih vozil,
d.o.o., Maribor, Preradovičeva ulica 22, vs-
top 8. 7. 1997, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; TVT, družba za storitve
in prehrano, d.o.o., Maribor, Preradovičeva
ulica 22, vstop 8. 7. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; TVT
STORITVE, družba za storitve, trgovino, tu-
rizem in posredovanje, d.o.o., Maribor, Pre-
radovičeva ulica 28, vstop 8. 7. 1997, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
AVTO NAD, družba za proizvodnjo plastič-
nih nadgradenj in sestavnih delov cestnih
vozil, d.o.o., Maribor, Valvasorjeva ulica 73,
vstop 8. 7. 1997, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hrn-
čič Ivan, Maribor, Ajdova pot 4, imenovan
8. 7. 1997, zastopa družbo kot predsednik
uprave in samo s predhodnim soglasjem
nadzornega sveta lahko sklepa naslednje
posle: sprejemanje kratkoročnih posojil in
kreditov, ki presegajo tolarsko protivrednost
500.000 DEM in za najemanje kratkoroč-
nih posojil in kreditov, ki bi povečali zadol-
ženost družbe iz izkaza stanja za predhod-
no leto; dajanje dolgoročnih kreditov; daja-
nje garancij oziroma poroštev v višini iz 1.
alinee; pridobitev bančne garancije ali po-
roštev v višini iz 1. alinee; pridobitev, odtuji-
tev in obremenjevanje nepremičnin; prido-
bivanje in odtujitev deležev v drugih podjet-
jih oz. delnic drugih podjetij; ustanovitev,
prenehanje in druge statusne spremembe
novih družb. Navodila nadzornega sveta so
za predsednika uprave obvezna.

Člani nadzornega sveta: Šimnovec Franc
Herman, Berločnik Tomaž in Klajnšek Bo-
rut, vsi vstopili 8. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-110914
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01535 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa TELOH, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Moše Pi-

jade 26, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/03317/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5444276
Ustanovitelji: Maček Zdenko, Slovenska

Bistrica, Moše Pijade 26, vstop
23. 12. 1990, vložek 51,695.888,90 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kovač Stani-
slav, Slovenska Bistrica, Titova 67, vstop
28. 7. 1993, vložek 17,231.962,97 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; ALUPAK, pod-
jetje za proizvodnjo oplemenitenih folij,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 38,
vstop 27. 12. 1996, vložek 68,927.851,86
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-110916

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00968 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR GRAD-
BENIŠTVO, d.o.o., sedež: Sernčeva ulica
8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03798/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo sklepa o uvedbi ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5481406
Firma: KONSTRUKTOR GRADBE-

NIŠTVO, d.o.o. - v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šušteršič Franc, razrešen 27. 6.
1997; stečajni upravitelj Marin Dušan, Ma-
ribor, Štantetova 4, imenovan 27. 6. 1997.

Rg-110918
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00545 z dne 9. 7. 1997
pod št. vložka 1/10201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195034
Firma: DARVI, družba za svetovanje in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vizjak Darja, Maribor, Ko-

roška cesta 122, vstop 28. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vizjak Darja, imenovana 28. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n..

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijskih dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-110919
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00578 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa KEMOL, trgovina, ko-
operacija, zastopstva, d.o.o., sedež: Po-
breška cesta 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova
družbe, naslova ustanovitelja, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5656206
Firma: KEMOL, trgovina, storitve, pro-

izvodnja, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Šarhova uli-

ca 60
Ustanovitelj: Kolšek Dimitrije, Maribor,

Klinetova ulica 2, vstop 15. 7. 1992, vlo-
žek 1,549.707,55 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja 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
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken 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;
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1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 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; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 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; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-

izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
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;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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 kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja 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; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 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-
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; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 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); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
terračunalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-110921
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00671 z dne 7. 7. 1997
pod št. vložka 1/10196/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197185
Firma: VITAL-NATUR, podjetje za po-

sredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VITAL-NATUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 104
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bucher Wolfgang, Zeltweg

8740, Avstrija, Unzdorf 48, vstop 9. 5.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pichler Gerhard, Fohnsdorf
8753, Avstrija, Bahngammstrasse 14, vstop
9. 5. 1997, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Rattenegger Gerhard,0
Judenburg 8750, Avstrija, Kaserngasse 23a,
vstop 9. 5. 1997, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kralj Andrej, Maribor, Koroška cesta
104, imenovan 9. 5. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Bucher Wolfgang,
imenovan 9. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51090 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
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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.

Pod šifro dejavnosti G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-110922
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01498 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa MAPOST, MILENKO-
VIČ IN BOŽNIK, družba za storitve in
trgovino, d.n.o., sedež: Partizanska ce-

sta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05091/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, tipa zastopnikov, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5578124
Firma: MAPOST, družba za trgovino

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Milenkovič Miran, Raden-

ci, Mele 1, vstop 16. 12. 1996, vložek
758.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Božnik Marjan, Maribor, Maistrova ulica 26,
vstop 16. 12. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Milenkovič Miran, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Božnik Marjan, imenovan 16. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 4531
Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-110923
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00988 z dne 4. 7. 1997
pri subjektu vpisa KREKOVA POOBLAŠČE-
NA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVES-
TICIJSKIH SKLADOV, d.o.o., sedež:
Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09237/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5851114
Ustanovitelji: Cuderman Mirko, izstop

20. 3. 1995; Krašovec Mirko, Maribor,
Slomškov trg 20, vstop 14. 3. 1994, vlo-
žek 46,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Lesjak Štefan, Velden am WS, Av-
strija, Aussichtspromenade 36, vstop 14. 3.
1994, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Bole Franc, Koper, Trg Bro-
lo 11, vstop 14. 3. 1994, vložek

10,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jeromen Janko, Slovenčeva 107, vs-
top 14. 3. 1994, vložek 6,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Milharčič Alo-
jz, Koper, Trg Brolo 11, vstop 14. 3. 1994,
vložek 9,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Gril Janez, Ljubljana, Poljanska 4,
vstop 14. 3. 1994, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Golob Alek-
sander, Maribor, Košaški dol 20, vstop
14. 3. 1994, vložek 5,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Špilak Štefan, Veli-
ka Polana, Velika Polana 24, vstop 14. 3.
1994, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Mlakar Kukovič Roza, Mari-
bor, Zrkovska 142a, vstop 14. 3. 1994,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Gerič Milan, Pekre, Vlada Žigerja
5, vstop 14. 3. 1994, vložek 5,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n..

Rg-110924
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00802 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
MARIBOR, p.o., sedež: Iztokova ulica 30,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00189/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, člane nadzornega sveta in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5143578
Firma: CESTNO PODJETJE MARIBOR,

družba za gradnjo in vzdrževanje cest,
d.d.

Skrajšana firma: CP MARIBOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 508,842.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, vstop

17. 4. 1997, vložek 153,823.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Občina Maribor,
vstop 17. 4. 1997, vložek 14,756.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Občina Ruše,
vstop 17. 4. 1997, vložek 1,883.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Občina Lenart,
vstop 17. 4. 1997, vložek 5,597.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Občina Radlje
ob Dravi, vstop 17. 4. 1997,vložek
2,341.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Občina Slovenj Gradec, vstop 17. 4.
1997, vložek 3,715.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Občina Ravne na Koroškem,
vstop 17. 4. 1997, vložek 1,832.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Občina Dravo-
grad, vstop 17. 4. 1997, vložek 1,323.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Občina
Slovenska Bistrica, vstop 17. 4. 1997, vlo-
žek 7,429.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Občina Pesnica, vstop 17. 4.
1997, vložek 5,597.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, vstop
17. 4. 1997, vložek 54,878.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, vstop 17. 4. 1997, vlo-
žek 31,055.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., vstop 17. 4. 1997, vložek
62,109.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
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pili 17. 4. 1997, vložili 104,630.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; upravičenci
interne razdelitve, vstopili 17. 4. 1997, vlo-
žili 57,874.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žinkovič Marija, Maribor, Kosarje-
va ulica 37f, imenovana 17. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šegan Jasna,
Fošt Jožef, Korošec Boris, Dobaj Gertrud,
Škofič Janez in Kristl Tone, vsi vstopili 17. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26820 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45340 Druge inštalacije
pri gadnjah; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 55210 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n..

Pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01125/01027-1997/JM z dne
12. 6. 1997.

Rg-110925
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00804 z dne 11. 7. 1997

pri subjektu vpisa METTIS, proizvodnja,
trgovina, uvoz in izvoz, marketing, sve-
tovanje in storitve, d.o.o., sedež: Gregor-
čičeva 37, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01406/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nikov in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5322006
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kotnik Rajko, razrešen 12. 6. 1997;
direktor Kalamar Senta, Maribor, Strossma-
yerjeva 17, imenovan 13. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Podlipnik
Borut, Maribor, Grajski trg 1, imenovan
8. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Dejavnost, izbrisana 11. 7. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-110927
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00559 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa CROWN, podjetje za
marketing, turizem, storitve in posredo-
vanje, d.o.o., sedež: Ulica heroja Nande-
ta 16, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02966/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, druž-
benikov, poslovnega deleža, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424780
Firma: ARITOURS, turizem, storitve in

posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARITOURS, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17
Ustanoviteljica: Stojkovič Moma, izstop

16. 4. 1997; Sever Marjana, izstop 16. 4.
1997; Arih Stanislava, Maribor, Strossma-
yerjeva 13, vstop 23. 12. 1994, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55112 Dejavnost penzionov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204

Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n..

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-110928
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01277 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
DANICE VOGRINEC, p.o., sedež: Ulica
Štravhovih 11, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00471/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje podjetja v druž-
beni lastnini v javni socialno-varstveni za-
vod, spremembo imena zavoda, naslova,
imena ustanovitelja, spremembo dejavnosti
in omejitev zastopanja s temile podatki:

Matična št.: 5050367
Firma: DOM UPOKOJENCEV DANICE

VOGRINEC MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Čufarjeva ce-

sta 9
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
6. 5. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Švajncer Marija, Maribor, Vrazova
85, imenovana 16. 6. 1996, v imenu in na
račun DUM v okviru dejavnosti DUM sklepa
vse pogodbe, ter opravlja druga pravna
opravila. Zastopa DUM pred sodiščem in
drugimi organi neomejeno.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85311 Dejavnost domov za sta-
rejše; 85312 Dejavnost posebnih socialno-
varstvenih zavodov za odrasle; 85324 Dru-
ge socialne dejavnosti; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda, ki so povezane z izvajanjem javne služ-
be, do višine premoženja, s katerim zavod
upravlja.

Rg-110929
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00625 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa STROJNA, tovarna stro-
jev, p.o., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, tipa in imena zastopnika, člane
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nadzornega sveta in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033390
Firma: STROJNA, tovarna strojev, d.d.
Skrajšana firma: STROJNA MARIBOR,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 670,282.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
18. 12. 1996, vložek 67,028.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
18. 12. 1996, vložek 168,800.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160, vstop 18. 12. 1996,
vložek 134,056.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; udeleženci interne razdeli-
tve, Maribor, Linhartova ulica 11, vstopili
18. 12. 1996, vložili 99,893.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, Maribor, Linhartova
ulica 11, vstopili 18. 12. 1996, vložili
200,505.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petek Maja Marija, Maribor,
Plečnikova 9, imenovana 18. 12. 1996,
zastopa podjetje kot članica uprave-direk-
torica družbe, brez omejitev; direktor Mr-
kela Dušan, razrešen 29. 11. 1996; di-
rektor Skribe Branko, razrešen 29. 11.
1996 kot pomočnik direktorja; Al Sham-
mary Talib, razrešen 29. 11. 1996 kot
pomočnik direktorja za tehnične zadeve;
Maher Božena, razrešena 29. 11. 1996
kot pomočnica direktorja za ekonomiko in
finance; Dežman Edvard, razrešen
29. 11. 1996 kot v.d. vodje sektorja kon-
trole kakovosti.

Člani nadzornega sveta: Zalar Božidar,
Munda Marjan in Mrkela Dušan, vsi vstopili
18. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01015/01066-1997/IZ z dne 9. 5.
1997.

Rg-110931
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01296 z dne 7. 7. 1997
pod št. vložka 1/09242/11 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev področja
poslovanja s komitenti Nova Gorica s temile
podatki:

Firma: NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR, d.d., Maribor, Področje
Nova Gorica

Skrajšana firma: NOVA KBM, d.d., Po-
dročje Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 5101 Nova Gorica, Kidriče-

va 11
Ustanovitelj: Agencija Republike Slove-

nije za sanacijo bank in hranilnic, Ljubljana,
Trg Republike 3, vstop 20. 9. 1995

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trošt Niko, Ajdovščina, Pot v Žapuže
16, imenovan 15. 5. 1995, zastopa Novo
KBM d.d. – Področje Nova Gorica, skladno
s pooblastili uprave Nove Kreditne banke
Maribor, d.d.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n..

Pod šifro J 65.12 podružnica opravlja
naslednje dejavnosti: sprejemanje vseh vrst
denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; daja-
nje kreditov; opravljanje poslov plačilnega
prometa; poslovanje s tujimi plačilnimi sred-
stvi;  prevzemanje in dajanje poroštev in
garancij ter sprejemanje drugih obveznosti
za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo v
denarju v skladu z vsakokratnimi sklepi ozi-
roma pooblastili banke; odkupovanje čekov
in menic. Pod šifro J 65.23 podružnica
opravlja naslednje dejavnosti: nakup in iz-
terjava terjatev ter hramba vrednosti.

Za obveznosti  odgovarja Nova Kreditna
banka Maribor d.d., ki  odgovarja za ob-
veznosti področja z vsem svojim premože-
njem.

Rg-110932
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01259 z dne 11. 7. 1997
pod št. vložka 1/02546/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5404088002
Firma: KEGA, trgovina in storitve,

d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Ni-
kova 5, Podružnica Proizvodnja-trgovi-
na, Zamarkova 1

Skrajšana firma: KEGA, d.o.o., Lenart v
Slovenskih goricah, Nikova 5, Podružni-
ca Proizvodnja-trgovina, Zamarkova 1

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Zamarkova 1
Ustanovitelj: KEGA, trgovina in storitve,

d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Nikova
5, vstop 23. 10. 1996, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovar Milan, Lenart v Slovenskih
goricah, Nikova 5, imenovan 23. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podob-
nih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu.

Rg-110933

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01415 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa SVILA STORITVE, pod-
jetje za proizvodnjo, storitve in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Ob Dravi 6, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04002/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
imena ustanovitelja, dejavnosti, omejitev
pooblastil zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5496012
Ustanovitelj: SVILA, tekstilna tovarna, tr-

govina in storitve, d.d., Maribor, Ob Dravi
6, vstop 16. 5. 1991, vložek
115,905.464,80 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smole Jože, Maribor, Gorkega 1,
imenovan 4. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje teksti-
lij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2852
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Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 40103 Druga pro-
izvodnja elektrike; 40301 Proizvodnja pa-
re in tople vode; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalid-
skih podjetij.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pod šifro K 74.60 sme družba oprav-
ljati dejavnost varovanja.

Rg-110934
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01001 z dne 17. 7. 1997

pri subjektu vpisa MLADINSKI KULTURNI
CENTER MARIBOR, sedež: Orožnova uli-
ca 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09013/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5821371
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Herga Aleš, razrešen 19. 12. 1996;
direktorica Marinič Dragica, Maribor, Boro-
va vas 28, imenovana 1. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110935

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00859 z dne 23. 7. 1997
pod št. vložka 1/10187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197541
Firma: MUSIC NET, družba za glasbe-

ne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MUSIC NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Dušana

Mravljaka 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cvetrežnik Bojan, Maribor,

Ulica Dušana Mravljaka 10, vstop 23. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvetrežnik Bojan, imenovan 23. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje 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;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Sto-
ritve taksistov; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-

zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 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..

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-110937
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00796 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa MLADINSKI KULTURNI
CENTER MARIBOR, sedež: Orožnova uli-
ca 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5821371
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Režman Mitja, razrešen 19. 12.
1996; direktor Herga Aleš, Maribor, Plečni-
kova ulica 5, imenovan 19. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-110939
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00771 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa HYPO LEASING MARI-
BOR, podjetje za financiranje, d.o.o., se-
dež: Gregorčičeva ulica 37, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/10017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, zastopnika in pooblastil zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5946905
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

133
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Prebevšek Boštjan, Maribor, Ljub-
ljanska 49, imenovan 28. 5. 1997, brez
soglasja družbenika ne more sklepati po-
slov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin ali drugih sredstev,
če to ni že izrecno opredeljeno v letnem
programu dela; izvajanje investicijskih del
in najemanja posojil in kreditov, ki prese-
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gajo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala,
kakor tudi dajanje takih kreditov ali poro-
štev; določanje splošnih pogojev poslo-
vanja; sklepanje kooperacijskih pogodb s
trajanjem več kot eno leto; prenos kakr-
šnihkoli družbenih pravic na druge; pode-
ljevanje neomejenih pooblastil; izplačeva-
nje predujmov na račun udeležbe pri do-
bičku; direktor Terčelj-Schweitzer Robert,
Ljubljana, Topniška 70, imenovan 28. 5.
1997, lahko odslej le s soglasjem druž-
benika sklepa posle ali sprejema odloči-
tve, ki se nanašajo na: izvajanje investicij-
skih del in najemanja posojil in kreditov,
ki presegajo 20 (dvajset) % osnovnega
kapitala, kakor tudi dajanje takih kreditov
ali poroštev; določanje splošnih pogojev
poslovanja; sklepanje kooperacijskih po-
godb s trajanjem več kot eno leto; prenos
kakršnihkoli družbenih pravic na druge;
podeljevanje neomejenih pooblastil; izpla-
čevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku; direktor Špan Božidar, Planina,
Planina 39a, imenovan 28. 5. 1997, lah-
ko odslej le s soglasjem družbenika skle-
pa posle ali sprejema odločitve, ki se na-
našajo na: izvajanje investicijskih del in
najemanja posojil in kreditov, ki presega-
jo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala, ka-
kor tudi dajanje takih kreditov ali poro-
štev; določanje splošnih pogojev poslo-
vanja; sklepanje kooperacijskih pogodb s
trajanjem več kot eno leto; prenos kakr-
šnihkoli družbenih pravic na druge; pode-
ljevanje neomejenih pooblastil; izplačeva-
nje predujmov na račun udeležbe pri do-
bičku; direktor Kircher Josef, Liebenfels
9566, Avstrija, Waggendorf 50, imeno-
van 28. 5. 1997, lahko odslej le s soglas-
jem družbenika sklepa posle ali sprejema
odločitve, ki se nanašajo na: izvajanje in-
vesticijskih del in najemanja posojil in kre-
ditov, ki presegajo 20 (dvajset) % osnov-
nega kapitala, kakor tudi dajanje takih kre-
ditov ali poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; podeljevanje neomeje-
nih pooblastil; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku.

Rg-110940
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01072 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa TOLAR’S, podjetje za
posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Gosposka ulica 13, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/07296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5695813
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska

17-19

Rg-110944
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00692 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa KOZJAK, proizvodno
podjetje, p.o., sedež: Vošnjakova ulica
16, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09193/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, ome-
jitev pooblastil zastopnika in uskladitev s

standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5099366
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ma-

tvos Ferdinand, Gornja Radgona, Mladin-
ska ulica 16, imenovan 28. 5. 1997, za-
stopa podjetje kot pomočnik upravnika,
sklepa pravne posle v pravnem prometu v
skladu z dejavnostjo proizvodnega podjet-
ja KOZJAK, p.o.; Medved Marko, imeno-
van 1. 7. 1986, zastopa kot upravnik Za-
porov Maribor, sklepa pravne posle brez
omejitev v pravnem prometu v skladu z de-
javnostjo proizvodnega podjetja KOZJAK,
p.o.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121
Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-111582

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01184 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa ZLATI MEDALJON,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Svetozarevska cesta 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09708/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje PID v d.d., spremembo firme, de-
javnosti, statuta in predložitev zapisnika 4.
seje skupščine z dne 14. 7. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5850835
Firma: ZLATI MEDALJON, upravljanje

drugih družb, d.d.
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1997: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, izbrisana 23. 7. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n..

Rg-111862
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01477 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa ECO OIL COMPANY,
družba za trgovino, posredovanje in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 37a,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10031/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5981271
Osnovni kapital: 10,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pauko Niko, Maribor, Du-

šana Mravljaka 8, vstop 17. 9. 1996, vlo-
žek 5,250.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Potež Werner, Maribor, Ljubljan-
ska cesta 27a, vstop 17. 9. 1996, vložek
5,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-111864

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00617 z dne 23. 7. 1997
pod št. vložka 1/10210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197126
Firma: STREET ONE, trgovina z mo-

do, d.o.o.
Skrajšana firma: STREET ONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: STREET ONE MODEN-

HANDEL GMBH, Celle 29227, Nemčija,
Hunausstrasse 5, vstop 29. 4. 1997, vlo-
žek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Behn Hermann Otto Friedhelm, Her-
mannsburg 29320, Nemčija, Hetendorf
103, imenovan 29. 4. 1997; direktor Go-
lob Aleksander, Maribor, Košaški dol 20,
imenovan 29. 4. 1997, za sklepanje prav-
nih poslov, ki presegajo vrednost
1,000.000 SIT (enmilijon tolarjev), potre-
buje pismeno soglasje družbenika.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1997: 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih 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; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
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ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n..

Pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-111867

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00083 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Fakulteta za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informatiko, Inštitut za
elektrotehniko in računalništvo, sedež:
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00857/31 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5089638021
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 73101

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-111868

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00082 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Inštitut za kemijske raziska-
ve, sedež: Smetanova ulica 17, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00857/34 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089638040
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 73101

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-111869

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00081 z dne 16. 7. 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 16. 7. 1997: 73101

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-1170

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00318 z dne 19. 8. 1997

pri subjektu vpisa METROFIN, tehnološki
inženiring in svetovanje na področju me-
trologije, zagotavljanja kakovosti, orod-
jarstva in strojegradnje, d.o.o., sedež:
Borštnikova ulica 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03458/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, akta o ustanovitvi družbe in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455871
Firma: METROFIN, tehnološki inženi-

ring, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1997:

28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na 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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7230 Obdelava podatkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-

čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51. 18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže.

Rg-111871
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01270 z dne 20. 8. 1997
pri subjektu vpisa TEKOMA, tekstilna kon-
fekcija, d.o.o., sedež: Hotinja vas 243a,
2312 Orehova vas, pod vložno
št. 1/01252/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi družbe in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5309824
Sedež: 2312 Orehova vas, Hotinja

vas, Tekstilna 3
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.488 ne sme opravljati dejavnosti trgo-
vine na drobno z orožjem in strelivom;
pod šifro 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.
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Rg-111873
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01043 z dne 5. 8. 1997
pri subjektu vpisa INSTA CENTER, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo, storitve
in inženiring, d.o.o., sedež: Kreigherje-
va 19a, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, pod vložno št. 1/08026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, dejavno-
sti, zastopnikov, tipa zastopnika, družbene
pogodbe in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5753376
Ustanovitelji: Bach Simona, izstop 9. 6.

1997; Bach Branko, izstop 9. 6. 1997; Mu-
gerle Zofija, Neuss, Nemčija, Schlicheru-
mer Str. 12, vstop 21. 7. 1994, vložek
1,701.140 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mugerle Štefan, Neuss, Nemčija,
Schlicherumer Str. 12, vstop 21. 7. 1994,
vložek 1,180.550 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Fanedl Miroslav, Lenart v Sloven-
skih goricah, Ob gozdu 44, vstop 21. 7.
1994, vložek 237.720 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bach Branko, razrešen 9. 6. 1997;
direktorica Mugerle Zofija, imenovana 9. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Mugerle Štefan, razrešen 9. 6. 1997;
prokurist Fanedl Miroslav, imenovan 9. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2622 Proizvodnja sanitarne
keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih

naprav za splošno rabo, d.n.; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih 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
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo 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 obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no 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
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3815

cij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n..

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-111874
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00945 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa PRIMAT, tovarna kovinske
opreme, d.d., sedež: Industrijska ulica 22,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00474/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5041473
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Fujs Ernest, Miklavž na Drav-
skem polju, Samova ulica 40, Rogoza, ime-
novan 11. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Štefanec Erih, Mari-
bor, Razlagova 9, imenovan 11. 11. 1996,
zastopa družbo kot direktor za trženje brez
omejitev; članica uprave Marinič Slavka, Ma-
ribor, Koroška cesta 105, imenovana 7. 5.
1997, zastopa družbo kot direktorica za tr-
ženje brez omejitev.

Rg-111875
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00047 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa METALNA ECCE, stori-
tve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., se-
dež: Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08625/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5775027
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: METALNA MARIBOR, stro-

jegradnja, konstrukcija, montaža in storitve,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, vstop
7. 7. 1993, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polanec Emil, razrešen 10. 12.
1996; direktor Šmarčan Silvo, Maribor,
Gregorčičeva 13, imenovan 10. 12.
1996, posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali o obreme-
nitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter
po naravi stvari podobnih drugih poslov,
lahko direktor sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja organa upravljanja usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2733
Hladno profiliranje; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah.

Rg-111885
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01214 z dne 29. 8. 1997
pri subjektu vpisa BACCI, podjetje za ra-
dijsko in televizijsko dejavnost, d.o.o.,
sedež: Grčarjeva 26, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09376/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5877911
Firma: RADIO BREZJE, lokalna radij-

ska postaja, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO BREZJE, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Na Trati 2
Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n..

V okviru dejavnosti pod šifro 74.14
družba ne sme opravljati arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-111887
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00989 z dne 29. 8. 1997
pod št. vložka 1/10156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189352
Firma: GRADBENI FINALIST ZVEZDA,

podi in podloge, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBENI FINALIST

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova uli-

ca 75

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kračun Miran, Miklavž na

Dravskem polju, Ptujska cesta 6, vstop 2. 7.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kračun Miran, imenovan 2. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n..

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
74.12 ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti; pod šifro 74.14 ne sme družba opravlja-
ti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-111888
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01099 z dne 27. 8. 1997
pod št. vložka 1/10218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in prenos
sedeža z Okrožnega sodišča v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 5936454
Firma: LUNDBECK-PHARMA, svetoval-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LUNDBECK-PHARMA,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: H. LUNDBECK A/S, Ko-

penhagen, Danska, Ottiliavej 9, vstop
31. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kutrovatz Ernest, Wien, Avstrija,
Brigittagasse 22-24, imenovan 4. 3.
1996, za spodaj navedene posle mora po-
slovodja pridobiti predhodno soglasje
skupščine družbe: kontrola in odobritev
letnega poročila in bilance, kakor tudi
obračuna uspeha in izgube za preteklo po-
slovno leto; sklepanje o delitvi dobička in
pokrivanju izgub; razrešitev organov druž-
be glede njihovih prevzetih dolžnosti; iz-
volitev in odpoklic poslovodje; povišanje
in znižanje osnovnega kapitala družbe;
sprememba akta o ustanovitvi družbe ali
družbeniške pogodbe; odtujitev ali odpro-
daja podjetja ali njegovega bistvenega
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sestavnega dela; prenehanje družbe; pri-
dobitev, prodaja in obremenitev udeležbe
na drugih podjetjih; ustanovitev ali prene-
hanje podružnic ali sestrskih družb; prido-
bitev, prodaja ali obremenitev zemljišč ali
stvarno pravnih pravic, kakor tudi odloča-
nje o novogradnjah ali bistvenih spremem-
bah na poslopjih družbe; izvajanje investi-
cij,  kolikor njihova vrednost pri pridobitvi
ali izgradnji znotraj poslovnega leta prese-
ga 700.000 ATS; sklepanje, sprememba
ali prenehanje najemnih ali zakupnih po-
godb, katerih trajanje ali katerih odpoved-
ni rok znaša več kot 10 let ali pri katerih
letna najemnina ali zakupnina presega
490.000 ATS, kolikor v tem pogledu usta-
noviteljica ne odloči drugače; sklepanje,
sprememba ali prenehanje delovnih po-
godb ali pogodb o delu, kolikor letna iz-
plačila po teh pogodbah presegajo
490.000 ATS ali spremembe obstoječih
pogodb tak znesek presegajo; prevzema-
nje jamstev in garancij za tretje; najema-
nje kreditov, kolikor se s takimi krediti pre-
segajo družbi odobrene kreditne linije; da-
janje posojil, posebej posojil poslovodij;
sporazumi, ki se nanašajo na starostno
preskrbo; izvajanje glasovalne pravice v
podjetjih, v katerih obstaja udeležba in ta
udeležba družbe znaša najmanj 25%;
sklepanje delovnih pogodb, s katerimi se
družba zavezuje izplačevati del prometa ali
delež na dobičku; dajanje generalnih
pooblastil; imenovanje revizorja zaradi
kontrole letnega zaključnega računa druž-
be; o poslih, katerih obseg presega obi-
čajen poslovni promet, ali če so taki posli
bistvenega pomena za družbo; prevzema-
nje poslov, glede katerih je v drugih delih
te pogodbe določena pristojnost skupšči-
ne; podelitev prokure; prokuristka Hirschl
Roberta, Avstrija, Kunigungdsbergstrasse
32, imenovana 4. 3. 1996; prokuristka
Bali-Babli Valerija, Lendava, Gaberje 65,
imenovana 4. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n..

Družba je bila pred prenosom sedeža
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod registrsko številko 1/27720-00 s fir-
mo: LUNDBECK-PHARMA svetovalno pod-
jetje, d.o.o. in sedežem: Ljubljana, Tržaška
cesta 2.

Rg-111890

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00937 z dne 7. 8. 1997
pri subjektu vpisa INTES STORITVE, in-
validsko podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Melj-
ska cesta 19, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5914850
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1997: 1561

Mlinarstvo; 1585 Proizvodnja testenin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

Dejavnost, izbrisana 7. 8. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

Rg-111892
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00510 z dne 7. 8. 1997
pri subjektu vpisa MAXINA, trgovina, d.d.,
sedež: Ulica 10. oktobra 1, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5062683
Člani nadzornega sveta: Čižek Dragica,

izstopila 25. 4. 1997; Majal Breda, Prašnič-
ki Žarka, Štenta Cvetka, Žužek Andrej in
Kolšek Zvonko, vsi vstopili 16. 5. 1997 ter
Šimek Milena, vstopila 25. 4. 1997.

Dne 7. 8. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 3. skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 25. 4. 1997.

Rg-111894
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/00828 z dne 6. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRA, d.d., sedež: Ulica Ko-
čevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072034
Člani nadzornega sveta: Grujič Peter, iz-

stopil 12. 7. 1996; Majhen Franc, Grašič
Ivan, Terzič Ivan in Čurin Irena-Stanka, vsi
vstopili 24. 4. 1995 ter Fluher Anton, vsto-
pil 12. 7. 1996.

Dne 6. 8. 197 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 2. skupščine delniške
družbe ELEKTRA, d.d., Maribor, ki je bila
dne 12. 7. 1996.

Rg-111896

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00774 z dne 21. 8. 1997
pod št. vložka 1/10215/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195042
Firma: HANLO, montažne hiše, d.o.o.
Skrajšana firma: HANLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HANLO, Fertighaus Ge-

sellschaft m.b.H., 8041 Graz, Avstrija, Mes-
sendorfer Str. 95, vstop 21. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Loidl Hanno Peter, Graz, Avstrija,
Rafensedergasse 26, imenovan 21. 5.
1997; direktorica Ketis Andreja, Maribor,
Smetanova ulica 31, imenovana 21. 5.
1997, sklepa pravne posle ob sopodpisu
prokurista.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 45340 Druge inštalacije pri gadnjah;
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;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
51.180 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-111900
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00757 z dne 5. 8. 1997
pri subjektu vpisa VISION OPTIK, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje,
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Rg-201079
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01097 z dne 8. 1. 1998 pri
subjektu vpisa A.G.T., Inženiring, Nova Go-
rica, d.o.o., sedež: Gradnikove brigade
29, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00428/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenika, spre-
membo sedeža in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5309565
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 17
Ustanovitelji: Gaberščik Aleksander, iz-

stop 9. 12. 1997; Rajer Pave, Nova Gorica,
Iztokova 24, vstop 9. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gaberščik Aleksander, razrešen 9. 12.
1997; direktor Rajer Pave, imenovan 9. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201080
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01019 z dne 13. 1.1998
pod št. vložka 1/01767/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5535000003
Firma: CONSTRUCTA, Podjetje za con-

sulting, projektiranje in nadzor, d.o.o.,
Idrija, ENOTA ŽALEC

Skrajšana firma: CONSTRUCTA, d.o.o.,
Idrija, ENOTA ŽALEC

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3310 Žalec, Vrečerjeva 8
Ustanovitelj: CONSTRUCTA, Podjetje za

consulting, projektiranje in nadzor, d.o.o.,

Idrija, Arkova 12, vstop 19. 11. 1997, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Grum Bojan, Idrija, Arkova 12, imenovan
19. 11. 1997, zastopa podružnico brez ome-
jitev; zastopnica Čebular Urška, Ljubljana,
Kvedrova 15, imenovana 19. 11. 1997, kot
namestnica direktorja zastopa podružnico
brez omejitev, razen pri kadrovskih imenova-
njih, sklepih, ki se kakorkoli nanašajo na razši-
ritev, ukinitev ali omejitev družbe, finančnih
poslih, ki presegajo vrednost 1,000.000 SIT,
kjer potrebuje soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-201081
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00954 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa SMART – TRGOVINA, Tr-
govina in storitve, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: MMP Vrtojba, Objekt B-11,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/03618/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5947626
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ce-

sta Prekomorskih brigad 62a
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Vetrih Ivan, Nova Gorica, Str-

ma pot 8, Pristava, vstop 5. 6. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo 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

d.o.o., sedež: Koroška cesta 52, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08557/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi druž-
be, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5778654
Firma: VISION OPTIK, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 5. 8. 1997: 3340

Proizvodnja optičnih instrumentov in fo-
tografske opreme; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 85122 Specialistična am-
bulantna dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki.

Rg-111908

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00653 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa FORMICA, podjetje za
opravljanje in posredovanje storitev,
d.o.o., sedež: Slovenska 21, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01089/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljice in zastopnice, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5303184
Ustanoviteljica: Čanžek Breda, Maribor,

Cafova ulica 4, vstop 21. 11. 1989, vložek
1,580.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čanžek Breda, imenovana
1. 8. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997:
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 01300 Mešano kmetijstvo;
15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike; 22140 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Dru-
go založništvo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51320 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in

stojnicah; 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74500 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa.

Pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod šifro K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
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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 prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 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 opre-
me v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi.

Rg-201082
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01075 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa CERKLJANSKE NOVICE,
Založništvo in trgovina, d.o.o., sedež: Tre-
benče 1b, 5282 Cerkno, pod vložno
št. 1/03573/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, vstop in izstop
družbenika, spremembo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5934079
Firma: PELHAN BOJAN DR. MED., Za-

sebna ordinacija za medicino dela, pro-
meta in športa ter splošno medicino,
d.o.o.

Sedež: 5280 Idrija, Otona Župančiča 3
Ustanovitelj: Bric Roman, izstop 18. 11.

1997; Pelhan Bojan, Idrija, Grilčeva 28, vs-

top 18. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bric Roman, razrešen 18. 1. 1997;
direktor Pelhan Bojan, imenovan 18. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.

Rg-201083
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00759 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa PROKONZALTING, SVE-
TOVANJE IN INŽENIRING, p.o., Nova Go-
rica, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o., spremembo firme in skrajšane
firme, kapital, spremembo ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5349524
Firma: PROKONZALTING, Svetovanje

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PROKONZALTING,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 245,786.000 SIT
Ustanovitelj: PROJEKT NOVA GORICA,

p.o., izstop 18. 7. 1997; Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 18. 7. 1997, vložek 245,768.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gregorčič Edi, razrešen 18. 7. 1997
kot v.d. direktorja; direktor Možina Vasilij,
Šempeter pri Gorici, F. Baliča 17, imenovan
18. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,

geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-201085
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00750 z dne 14. 1. 1998
pod št. vložka 1/03759/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214365
Firma: GOLDEN FLOWERS, Trgovina s

cvetjem, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLDEN FLOWERS,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bandelli Mitja, Gorizia (Italija)

Piazza della Vittoria 58, vstop 17. 7. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bandelli Mitja, imenovan 17. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ma-
kovec Boštjan, Ljubljana, Prištinska ulica 8,
imenovan 17. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Rg-201086
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00014 z dne 14. 1. 1998
pod št. vložka 1/0003760/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254464
Firma: VERTEKS, Družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VERTEKS, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5282 Cerkno, Rožna 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hvala Damijan, Cerkno, Rož-

na 14, vstop 12. 12. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Dopudja
Branko, Cerkno, Pot v Strano 8, vstop
12. 12. 1997, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kokalj Branko, Sovo-
denj, Podjelovo brdo 26, vstop 12. 12.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28512 Druga površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3161 Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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 debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-201086a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00066 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VERTEKS, Družba za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Rožna
14, 5282 Cerkno, pod vložno
št. 1/03760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa opr. št. Srg 14/98 z

dne 14. 1. 1998 z vpisom osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1254464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hvala Damijan, Cerkno, Rožna 14,
imenovan 12. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-201087
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00541 z dne 15. 1. 1998
pri subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in
slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5528038
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Školaris Valter, razrešen 1. 6. 1997;
direktor Novak Rajko, Nova Gorica, Tolmin-
skih puntarjev 2, imenovan 1. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev do 10% dovolje-
ne glavnice – 400.000 DEM, nad tem zne-
skom je potreben sklep nadzornega sveta.

Rg-201088
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01024 z dne 15. 1. 1998
pri subjektu vpisa FINO, d.d., finančne in
poslovne storitve, sedež: Rejčeva 26,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00106/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5072573
Člani nadzornega sveta: Bizjak Silvestra,

Jelerčič Vojko in Grenkuš Danila, vsi izstopili
27. 11. 1997 ter Jelerčič Vojko, Školaris Val-
ter in Loncner Jožica, vstopili 27. 11. 1997.

Rg-201089
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01099 z dne 15. 1. 1998
pod št. vložka 1/03761/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253409
Firma: GRADBENIŠTVO BRATOV

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

odgovornostjo
Sedež: 5291 Miren, Orehovlje 10
Ustanovitelji: Bitići Refki, Bytyqi Xhevdet

in Bytyqi Rasim, vsi Suha Reka, Semetište,
vstopili 16. 12. 1997, odgovornost:  odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-201090
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00685 z dne 16. 1. 1998
pri subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in
slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev čistopisa statuta z
dne 2. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5528038.

Rg-201092
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00728 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO AJDOVŠČINA, sedež: Titov trg 5,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00211/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5226724
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Škvarč Antonija, Ajdovščina, IV. pre-
komorske 6, razrešena 14. 3. 1997 in po-
novno imenovana za direktorico, ki zastopa
center brez omejitev.

Rg-201094
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00025 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa LESNIK TGM, Storitve s
težko gradbeno mehanizacijo, d.o.o., Col,
sedež: Podkraj 88a, 5273 Col, pod vložno
št. 1/00849/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile
podatki:

Matična št.: 5354773
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem.

Rg-201096
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01096 z dne 20. 1. 1998
pri subjektu vpisa NIMROD, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Gradnikove brigade 53,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03372/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5836409
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska ulica 37
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hlede Milivoj, Nova Gorica, Cankarje-
va 16, razrešen 31. 12. 1997; direktor Hle-
de Miro, Kojsko, Kojsko 10a, imenovan 1. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-201098
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00032 z dne 21. 1. 1998
pri subjektu vpisa INCOM, Proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Gregorčičeva 12, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5289297
Ustanovitelj: Slejko Dušan, izstop 23. 12.

1997; Slokar Andrej, Ajdovščina, Vilharjeva
41, vstop 26. 8. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slejko Dušan, razrešen 23. 12. 1997;
Slokar Andrej, razrešen 23. 12. 1997 kot
namestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni

in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi 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 drugi-
mi 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, in-
štalacijskim 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 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, 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 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in 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
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.;71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201100
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00001 z dne 21. 1. 1998
pri subjektu vpisa LEKARNA AJDOVŠČINA,
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sedež: Cesta 5. maja št. 1, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00016/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Slokar Majda, razrešena 31. 12.
1997; direktorica Furlan Alojzija, Ajdovšči-
na, Žapuže 93, imenovana 1. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev, razen za nakup
in odsvojitev nepremičnin subjekta potrebuje
soglasje ustanovitelja.

Rg-201103
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01079 z dne 21. 1. 1998
pod št. vložka 1/03765/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254243
Firma: ELTOS, Podjetje za proizvodnjo

in prodajo elektro toplotnih sklopov,
d.o.o., Idrija

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

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 9
Osnovni kapital: 2,850.000 SIT
Ustanovitelji: FMR, Podjetje za financira-

nje, marketing in razvoj, d.d., Idrija, Lapajne-
tova 9, vstop 8. 12. 1997, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; GRYPS,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, notranjo in
zunanjo trgovino ter storitve, Idrija, Kosove-
lova 31, vstop 8. 12. 1997, vložek 485.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Cvelbar
Milan, Idrija, Grilčeva 26, vstop 8. 12. 1997,
vložek 285.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mendard Miran, Idrija, Levstikova 15,
vstop 8. 12. 1997, vložek 142.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Bolko Branko, Idri-
ja, Sv. Barbare 1, vstop 8. 12. 1997, vložek
142.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Brus Marjan, Idrija, Tomšičeva 17b, vstop
8. 12. 1997, vložek 142.500 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kokošar Stojan, Idrija,
Grilčeva 32, vstop 8. 12. 1997, vložek
142.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvelbar Milan, imenovan 8. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4521 Splošna gradbena dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6030 Cevovodni trans-
port; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-201104
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00030 z dne 22. 1. 1998
pri subjektu vpisa AUTOIMPORT, Trgovina
in storitve, d.o.o., Nova Gorica sedež:
Cankarjeva 20, 5000 Nova Gorica, pod

vložno št. 1/03117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, iz-
stop družbenika in spremembo poslovnega
deleža ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803195
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska ulica 37
Ustanovitelja: Harej Lucia Anna, Nova Go-

rica, Cankarjeva 20, vstop 31. 3. 1993, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zanaca Riccardo, Pasiani Di Prato, Udi-
ne, Italija, Via Campoformido 128, vstop
22. 12. 1993, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Palazzo Loris, izstop
24. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Harej Lucia Anna, imenovana
31. 3. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51420 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno

z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-201105
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00040 z dne 22. 1. 1998
pri subjektu vpisa ZAN, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Šempas 10, 5261
Šempas, pod vložno št. 1/03666/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1121804
Firma: ZAN, Trgovina, gostinstvo in sto-

ritve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:

6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-201107
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00039 z dne 22. 1. 1998
pri subjektu vpisa JAVNI VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD, Osnovna šola
Simona Gregorčiča Kobarid, p.o., sedež:
Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, pod
vložno št. 1/00091/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z odlokom z dne
13. 3. 1997, spremembo firme, skrajšane
firme, spremembo ustanovitelja, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5089832
Firma: OSNOVNA ŠOLA SIMONA GRE-

GORČIČA KOBARID
Skrajšana firma: OŠ SIMONA GRE-

GORČIČA KOBARID
Ustanovitelj: Skupščina občine Tolmin, iz-

stop 13. 3. 1997; Občina Kobarid, Kobarid,
Trg svobode 2, vstop 13. 3. 1997, odgovor-
nost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Cuder Alenka, Kanal, Gradnikova
12, razrešena 1. 9. 1997 kot ravnateljica in
imenovana za v.d. ravnatelja, ki zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve
menz; 6023 Drug kopenski potniški promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobra-
ževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-201108
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00013 z dne 22. 1. 1998
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pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DO-
BRAVLJE, sedež: Dobravlje 1, 5263 Do-
bravlje, pod vložno št. 1/00079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
odlokom z dne 19. 12. 1996, skrajšano fir-
mo, spremembo ustanovitelja, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085888
Skrajšana firma: OŠ DOBRAVLJE
Ustanovitelj: Skupščina občine Ajdovšči-

na, izstop 19. 12. 1996; Občina Ajdovšči-
na, Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, vstop
19. 12. 1996, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žagar Anton, Ajdovščina, Cesta 67,
razrešen 15. 5. 1996 kot ravnatelj in ponov-
no imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998: 221
Založništvo; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-201110
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00991 z dne 23. 1. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA CER-
KNO, sedež: Bevkova 26, 5282 Cerkno,
pod vložno št. 1/00101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom z
dne 10. 2. 1997  (sprememba odloka
10. 12. 1997), spremembo ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo pooblastil za-
stopnika ter pripojitev zavoda Vrtec Cerkno s
temile podatki:

Matična št.: 5082960
Ustanovitelj: Skupščina občine Idrija, iz-

stop 10. 2. 1997; Občina Cerkno, Cerkno,
Platiševa 9, vstop 10. 2. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Peternelj Valerija, Cerkno, Gorenji
Novaki 19, razrešena 4. 4. 1996 in imeno-
vana za zastopnico, ki kot v.d. ravnatelja za-
stopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšol-
sko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic.

Pripojitev zavoda VRTEC CERKNO na
podlagi odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega za-
voda Osnovna šola Cerkno z dne 10. 2. 1997
in spremembo odloka z dne 10. 12. 1997.

Rg-201111
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00007 z dne 23. 1. 1998
pri subjektu vpisa BRAMIG, Tržno komuni-
ciranje, komercialne, ekonomske in or-
ganizacijske storitve, d.o.o., Ajdovščina,
Prešernova 15, sedež: Prešernova 15,
5270 Ajdovščina, pod vložno

št. 1/03305/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307899
Firma: BRAMIG, d.o.o., Družba za pro-

jektiranje, inženiring in trgovino
Skrajšana firma: BRAMIG, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Lokar Igor, vstop

18. 5. 1990 in Lokar Miha, vstop
10. 5. 1993, oba iz Ljubljane, Komenskega
ul. 20, vložila po 752.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Lokar Miha, imenovan 20. 5. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 2211 Izdajanje
knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina

na drobno z gradbenim materialom; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 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; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-201112
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01085 z dne 23. 1. 1998
pri subjektu vpisa VRTEC CERKNO, sedež:
Bevkova 20, 5282 Cerkno, pod vložno
št. 1/00025/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev k Osnovni šoli Cerkno s
temile podatki:

Matična št.: 5049717
Pripojitev k Osnovni šoli Cerkno na pod-

lagi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževal-
nega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnov-
ne šole Cerkno z dne 10. 2. 1997 in spre-
membe z dne 10. 12. 1997.

Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-201113
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00027 z dne 26. 1. 1998
pod št. vložka 1/03766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271172
Firma: PEPI-PLAST, Proizvodnja – sto-

ritve – trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PEPI-PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Go-

riške fronte 46
Osnovni kapital: 7,950.000 SIT
Ustanovitelja: Erzar Ivana, Šempeter pri

Gorici, Pod Markom 22, vstop 8. 1. 1998,
vložek 5,962.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Erzar Andrej, Šempeter pri Gorici,
Pod Markom 22, vstop 8. 1. 1998, vložek
1,987.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Erzar Ivana, imenovana 8. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev, razen za na-
kup, prodajo in obremenitev nepremičnin
mora imeti sklep skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2521 Proizvodnja plošč, fo-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3823

lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-201115
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00020 z dne 27. 1. 1998
pri subjektu vpisa TTL, Gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., sedež: Staro selo 4a, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03522/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
kapitala, vstop družbenika in spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5906776
Sedež: 5222 Kobarid, Staro selo 60a
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: ONIKS, d.d., Jesenice, Je-

senice, Spodnji plavž 6, vstop 21. 11. 1996,
vložek 4,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benko Ljubo, Kobarid, Staro selo 4a,
razrešen 21. 11. 1996 in ponovno imenovan
za direktorja, ki mora pridobiti soglasje
skupščine v naslednjih primerih: nakup, pro-
daja ali drugačno razpolaganje z lastnimi po-
slovnimi deleži; nakup in prodaja ali drugač-
no razpolaganje z nepremičninami za račun
družbe; odobravanje in/ali najemanje kredi-
tov ter dajanje garancij in poroštev v višini, ki
presega 100.000 DEM v enkratnem znesku
ali 200.000 DEM v tekočem poslovnem letu;
sklenitev pogodbe, s katero družba prevza-
me obveznost do drugih v vrednosti, ki prese-
ga 100.000 DEM v enkratnem znesku ali
200.000 DEM v tekočem poslovnem letu;
razpolaganje s sredstvi družbe v vrednosti, ki
presega 100.000 DEM v enkratnem znesku
ali 200.000 DEM v tekočem poslovnem letu;
Benko Marija, razrešena 21. 11. 1996.

Rg-201117
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00026 z dne 27. 1. 1998
pod št. vložka 1/03767/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271016
Firma: KRISPO, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5250 Solkan, IX. korpus 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poberaj Kristjan, Solkan, IX.

korpus 41, vstop 14. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poberaj Kristjan, imenovan 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1596 Proizvodnja piva;
1771 Proizvodnja nogavic; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna vo-
zila in njihove motorje; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
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napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-201118
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00064 z dne 28. 1. 1998
pri subjektu vpisa BIOFOOD, Bioprehra-
na-trgovina, svetovanje, d.o.o., Nova Go-
rica sedež: Cankarjeva 14, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01787/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518113
Firma: BIOFOOD KOSTADINOVIĆ &

CO., d.n.o., bioprehrana, trgovina in sve-
tovanje

Skrajšana firma: BIOFOOD KOSTADI-
NOVIĆ & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kostadinović-Nikolić Andre-
ja in Kostadinović Stanoje, oba Nova Gorica,
Cankarjeva 14, vstopila 21. 8. 1991, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kostadinović Andreja, razrešena
24. 12. 1997 ter Kostadinović-Nikolič Andre-
ja, imenovana za družbenico; družbenik Ko-
stadinović Stanoje, imenovan 24. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50403

Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-201119
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00744 z dne 29. 1. 1998
pri subjektu vpisa PROGALANT, Proizvod-
nja in prodaja galanterije, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Goriška c. 23, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02178/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop in izstop družbenika, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5580285
Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanovitelja: Krapež Zvonka in Krapež

Zoran, oba Ajdovščina, Kidričeva 50, vstopi-
la 13.3. 1997, vložila po 773.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Grgič Ilonka, iz-
stop 13. 3. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Grgič Ilonka, razrešena 13. 3. 1997;

direktorica Krapež Zvonka, imenovana 13. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Krapež Zoran, imenovan 13. 3. 1997,
kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 19200 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 45310 Električne inštalacije; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-201122
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00096 z dne 30. 1. 1998
pri subjektu vpisa SILMA, Proizvodnja in
prodaja avtomobilskih rezervnih delov,
d.o.o., Vipava, sedež: Goriška cesta 8,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/02892/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5721059
Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5010
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Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, 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 izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,

otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-201123
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00097 z dne 30. 1. 1998
pri subjektu vpisa GT PODGORNIK, Inže-
niring, gradnje in trgovina, d.o.o., Ma-
lovše, sedež: Malovše 16, 5262 Črniče,
pod vložno št. 1/03096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5763215
Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih

izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-47178
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00375 z dne 30. 10. 1996
pod št. vložka 1/03653/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5520797002
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽBA

SOČA, Specializirana finančna organi-
zacija za opravljanje depozitnih in kre-
ditnih poslov, EKSPOZITURA TOLMIN

Skrajšana firma: HKS SOČA – EKSPO-
ZITURA TOLMIN

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5220 Tolmin, Cankarjeva 1
Ustanovitelj: HRANILNOKREDITNA

SLUŽBA SOČA, Specializirana finančna or-
ganizacija za opravljanje depozitnih in kre-
ditnih poslov, Nova Gorica, Gradnikove bri-
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gade 53, vstop 26. 10. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Se-
ver Andrej, Postojna, Jenkova 18, imeno-
van 26. 10. 1995, kot vodja zastopa po-
družnico brez omejitev; Janežič Jožef, No-
va Gorica, XXX. divizije 9, imenovan 26. 10.
1995, kot namestnik vodje zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:
6522 Drugo kreditno posredništvo.

Rg-101176
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02219 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa M.POINT, Agencija za
oblikovanje in promocijo, d.o.o., Miren,
sedež: Miren 75, 5291 Miren, pod vložno
št. 1/02085/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5587964
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mužič Artur, Miren, Miren

75, vstop 22. 1. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Maraž Bo-
jan, Šempeter pri Gorici, Stjenkova 38, vs-
top 22. 1. 1992, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-107055
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00029 z dne 8. 4. 1997
pod št. vložka 1/02788/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5703425002
Firma: LOZEJ, Inženiring, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ajdovščina, Podružni-
ca Idrija

Skrajšana firma: LOZEJ, d.o.o., Aj-
dovščina, Podružnica Idrija

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5280 Idrija, Rožna ulica
Ustanovitelj: LOZEJ, Inženiring, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o., Ajdovščina, Aj-
dovščina, Goriška 62, vstop 3. 1. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dr-
novšček Bojana, Idrija, Vojkova 4, imenova-
na 3. 1. 1997, kot poslovodkinja zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
02020 Gozdarske storitve; 22110 Izdaja-
nje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavne-
ga pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
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.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 29720 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 37100 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67200 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 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; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 75253 Druge oblike
zaščite in reševanja; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.600, po-
družnica opravlja dejavnost varovanja.

Rg-107957
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00433 z dne 8. 5. 1997

pod št. vložka 1/03695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190474
Firma: A B 3, Proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: A B 3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5291 Miren, Miren 124a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žgur Alenka, vložek

770.000 SIT in Žgur Branko, vložek
730.000 SIT, oba iz Mirna, Miren 124a,
vstopila 1. 4. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žgur Alenka, imenovana 1. 4.
1997, zastopa družbo brez omejetev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 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
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2611 Proizvodnja rav-
nega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
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ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2862 Proizvod-
nja drugih nekovinskih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih izdelkov;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-

sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za 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); 6010 Železniški pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107984
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01899 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa ALTMERX, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Brje 26, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/01698/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, dejavnosti in spremembo priimka usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5495768
Firma: ALTMERX JEVTIČ & CO, Trgov-

sko in storitveno podjetje, d.n.o., Aj-
dovščina

Skrajšana firma: ALTMERX JEVTIČ &
CO, d.n.o., Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Gračan Jevtič Danica in Jev-
tič Miran, oba iz Nove Gorice, Gradnikove
brigade 9, vstopila 20. 5. 1991, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jev-
tič Miran, imenovan 20. 5. 1991, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost se razširi na: nega bolnika na
domu; zdravstvene storitve, svetovanje.

Rg-108039
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00280 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa KLINEX, Gradbena in
obrtna dela, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
sedež: Ul. 9. septembra 238, Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02659/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5679389
Ustanovitelj: Murati Burbuqe, izstop 4. 1.

1995; Avdul Memetaj, Cerovnik, imenovan
4. 1. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mu-
rati Burbuque, razrešen 16. 1. 1995 kot
namestnik direktorja; Gabrijelčič Jože, Ka-
nal, Lig 20, imenovan 16. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim 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; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-110461
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02567 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa DIANA, d.o.o., Podjetje
za šport, turizem in trgovino, Šebrelje,
sedež: Šebrelje 21a, 5282 Cerkno, pod
vložno št. 1/02353/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612942
Osnovni kapital: 6,683.332 SIT
Ustanovitelji: Vojska Bernard, Cerkno,

Šebrelje 71, vstop 5. 4. 1992, vložek
445.555,47 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Erjavec Peter, Cerkno, Šebrelje 29,
vstop 5. 4. 1992, vložek 445.555,47 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vojska Vilijem,
Ljubljana, Petrovčičeva 15, vstop
5. 4. 1992, vložek 445.555,47 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bončina Franc,
Cerkno, Šebrelje 63, vstop 5. 4. 1992, vlo-
žek 445.555,47 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Lapanja Štefan, Cerkno, Šebrelje
78, vstop 5. 4. 1992, vložek 445.555,47
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Lapanja
Julijan, Idrija, H. Freyerja 4, vstop
5. 4. 1992, vložek 445.555,47 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Pagon Mirko, Cerk-
no, Šebrelje 17, vstop 5. 4. 1992, vložek
445.555,47 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Brezovšček Stane, Cerkno, Šebrelje
50a, vstop 5. 4. 1992, vložek 445.555,47
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Tušar Sil-
vo, Cerkno, Šebrelje 4, vstop 5. 4. 1992,
vložek 445.555,47 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Polak Drago, Cerkno, Šebrelje
34a, vstop 5. 4. 1992, vložek 445.555,47
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Polak Vik-
tor, Cerkno, Šebrelje 69, vstop 5. 4. 1992,
vložek 445.555,47 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Makuc Anton, Cerkno, Šebrelje
62, vstop 5. 4. 1992, vložek 445.555,47
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ozebek
Marjan, Cerkno, Šebrelje 21a, vstop
5. 4. 1992, vložek 445.555,47 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Rejc Mirko, Cerk-
no, Šebrelje 53a, vstop 5. 4. 1992, vložek
445.555,47 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Hvala Miro, Cerkno, Šebrelje 64, vs-
top 5. 4. 1992, vložek 445.555,42 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;

4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110467
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00492 z dne 5. 6. 1997
pod št. vložka 1/03699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197312
Firma: SANI TRUŠNOVEC & PARTNER,

Trgovske storitve, d.n.o., Slap ob Idrijci
Skrajšana firma: SANI TRUŠNOVEC &

PARTNER, d.n.o., Slap ob Idrijci
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5283 Slap ob Idrijci, Slap ob

Idrijci št. 36
Ustanovitelja: Trušnovec Karmen in Tru-

šnovec Dušan, oba Slap ob Idrijci, Slap ob
Idrijci 36, vstopila 21. 5. 1997, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Trušnovec Karmen, imenovana
21. 5. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Trušnovec Dušan, imenovan
21. 5. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110473

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00408 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa FIT, Finančni inženiring
in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Pod Gabrijelom 2g, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5626340
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 23
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, opravlja družba
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-111636
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00426 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa FRUTTOR, trgovina,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gortanova

ulica 27, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenika in spremem-
bo poslovnega deleža ter spremembo poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5885078
Ustanovitelj: KIWI PIAVE NORD CO-

OPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI del
Veneto orientale e Friuli San Polo di Piave
Treviso Italia – soc. coop. a.r.l., izstop
22. 7. 1996; Šček Zlatko, Nova Gorica,
Gortanova ulica 27, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šček Zlato, razrešen 22. 7. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-111680
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00475 z dne 12. 8. 1997
pri subjektu vpisa INFOS, Podjetje za vo-
denje, organizacijo in koordinacijo po-
slov, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Stomaž
8a, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/02887/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, spremembo sedeža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5732247
Firma: INFOS, Podjetje za vodenje, or-

ganizacijo in koordinacijo poslov, d.o.o.,
Vipava

Skrajšana firma: INFOS, d.o.o., Vipava
Sedež: 5271 Vipava, Na hribu 6
Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1511 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo

tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje 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; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111690
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00769 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa VALSPIN, Trgovina, posre-
dovanje, storitve, d.o.o., sedež: Neblo 47,
5212 Dobrovo, pod vložno št. 1/03693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1189476
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cest 13.

Rg-113023
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00813 z dne 17. 9.
1997 pod št. vložka 1/00401/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaključek
stečaja in izbris družbe iz registra s temile
podatki:

Matična št.: 5301157
Firma: DISKONT, Podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo, gostinstvo, Deskle,
d.o.o., v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5210 Anhovo, Deskle
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lipičar Vladimir in Lipičar

Nada, oba Anhovo, Srebrničeva 11b, izsto-
pila 28. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Zorn Stojan, razrešen 28. 5.
1997.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča opr.
št. 2/96 z dne 28. 5. 1997.

Rg-113026
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02631 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa KAMŠT, Podjetje za pro-
jektiranje, izvajanje in nadzor, Idrija,
d.o.o., sedež: Trg M. Tita 9, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/00819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344948
Firma: KAMŠT, Podjetje za projektira-

nje, izvajanje in nadzor, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMŠT, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Carl Ljubomir, Idrija, Gor-

ska pot 14, vstop 26. 1. 1990, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jereb Silvester, Idrija, Grilčeva 24, vstop
26. 1. 1990, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Konjar Iztok, Idrija,
Srebrničeva 3, vstop 26. 1. 1990, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Petrič-Moravec Heda, Spodnja Idrija, Sp.
Idrija 81, vstop 26. 1. 1990, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rustja Zorko, Idrija, Otona Župančiča 9,
vstop 26. 1. 1990, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1997:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-

vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-113034
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00796 z dne 19. 9. 1997
pod št. vložka 1/03725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214608
Firma: DELTA.LA., Trgovina in posred-

ništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DELTA.LA., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kolodvor-

ska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Spačal Evgenija, Nova

Gorica, Prvomajska 38, vstop 27. 8. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Korošec Darja, Nova Gorica, Pr-
vomajska 38, imenovana 27. 8. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1997:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-114141

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00860 z dne 3. 10. 1997
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pri subjektu vpisa PUŠNIK & S., oblikova-
nje in izdelava tekstilij, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Ledine 12, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5639018
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1997:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-

ga trgovina na debelo; 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; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-114150
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00183 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa KURIVO GORICA, Trgo-
vina, d.d., Nova Gorica, sedež: Grčna 1,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00251/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025133
Člani nadzornega sveta: Beguš Simon,

Bratina Bojan, Derman Vida, Hvalica Jože in
Koren Andrej, vsi izstopili 12. 6. 1996 ter
Lipicer Irena, Cijan Edvard in Žorž Dušan,
vstopili 12. 6. 1996.

Rg-114152
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00861 z dne 9. 10. 1997
pod št. vložka 1/02555/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5639018002
Firma: PUŠNIK & S., oblikovanje in iz-

delava tekstilij, d.o.o., Nova Gorica, Po-
slovna enota Slovenj Gradec

Skrajšana firma: PUŠNIK & C., d.o.o.,
Nova Gorica, PE Slovenj Gradec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1511 Slovenj Gradec, Meško-

va ulica 12

Ustanovitelj: PUŠNIK & S., Oblikovanje
in izdelava tekstilij, d.o.o., Nova Gorica,
Nova Gorica, Ledine 12, vstop 23. 9.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pušnik Lidija, Nova Gorica, Ledine
12, imenovana 23. 9. 1997, kot vodja po-
družnice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo.

Rg-114164
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00831 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa IKA, Industrijska kon-
fekcija Ajdovščina, d.d., sedež: Tovar-
niška 24, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti, spremem-
bo člana nadzornega sveta in predložitev
čistopisa statuta s temile podatki:

Matična št.: 5144124
Člani nadzornega sveta: Rijavec Anica,

izstopila 26. 8. 1997 ter Peljhan Marjan,
vstopil 26. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo.

Sprememba statuta z dne 26. 8. 1997.

Rg-114167
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00736 z dne 16. 10. 1997
pod št. vložka 1/03653/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5520797003
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽBA

SOČA, Specializirana finančna organi-
zacija za opravljanje depozitnih in kre-
ditnih poslov, Nova Gorica, EKSPOZITU-
RA LJUBLJANA

Skrajšana firma: HKS SOČA, EKSPO-
ZITURA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 7
Ustanovitelj: HRANILNOKREDITNA

SLUŽBA SOČA, Specializirana finančna or-
ganizacija za opravljanje depozitnih in kre-
ditnih poslov, Nova Gorica, Delpinova 7a,
vstop 28. 7. 1997, odgovornost: vpisana
kot ustanoviteljica podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Janežič Jožef, Nova Gorica, XXX.
divizije 9, imenovan 28. 7. 1997, kot vodja
ekspoziture le-to zastopa brez omejitev; za-
stopnica Janežič Milvija, Nova Gorica, XXX.
divizije 9, imenovana 28. 7. 1997, kot na-
mestnica vodje ekspoziture, le-to zastopa
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-114176
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00894 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa SAC’S, Podjetje za po-
sredništvo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ajdovščina, Cesta 5. maja, Ajdovščina,
sedež: C. 5. maja, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/02919/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5732182
Firma: SAC’S, Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Ajdovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, IV. preko-

morske 61
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Gnezda Božo, vložek

50.000 SIT in Jež Nevenka, vložek
1,950.000 SIT, oba iz Ajdovščine, Bevkova
13, vstopila 2. 11. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja 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; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9234 Druge razve-

drilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov.

Rg-114183
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00878 z dne 27. 10. 1997
pri subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Pod-
jetje za posredovanje dela in zaposlitve,
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/02159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5576849
Ustanovitelj: M SERVIS, d.o.o., podjetje

za posredovanje dela in zaposlitve, Nova
Gorica, izstop 6. 10. 1997; Djurdjevič Mio-
drag, Solkan, Cesta IX. korpusa 54, vstop
6. 10. 1997, vložek 250.550 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-114188
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00923 z dne 28. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOPO, Računalniško in
poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče,
Podružnica Ljubljana, sedež: Podlimbar-
skega ulica 35, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01946/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5537541002
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6420 Teleko-
munikacije; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
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agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov.

Rg-114196
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00738 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa SOLKANSKA INDUSTRI-
JA APNA, p.o., Nova Gorica, sedež: IX.
korpus 106, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00123/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5033659
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1997:

14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14120 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 14210 Pridobivanje gramoza
in peska; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 24120 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 24300 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 26520 Pro-
izvodnja apna; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 26640 Proizvodnja malte; 45100 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 72300 Obdelava
podatkov; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Rg-114197
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02225 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa SAVRA, Proizvodnja in

trgovina Volčja Draga, d.o.o., sedež:
Volčja Draga 106, 5293 Volčja Draga,
pod vložno št. 1/00650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5325676
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrabec Savo, Volčja Dra-

ga, Volčja Draga 106, vstop 1. 2. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kravos Giuseppe, Gorizia (Italija),
Via III. Armata 155, vstop 1. 2. 1991, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-115274

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00923 z dne 28. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOPO, Računalniško in
poslovno izobraževanje, d.o.o., Renče,
Podružnica Ljubljana, sedež: Podlimbar-
skega ulica 35, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01946/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5537541002
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6420 Teleko-
munikacije; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov.

Rg-115275
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00852 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa MINI GO, Proizvodno,
trgovsko, transportno in inženiring pod-
jetje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Za spo-
menikom 14, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5390036
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1997:

2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7482 Pakiranje.

Rg-115276
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00869 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/03741/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227114
Firma: TRANŠA, Trgovina z živili,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hlede Milivoj, Nova Gorica,

Cankarjeva 16, vstop 1. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hlede Milivoj, imenovan 1. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
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; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
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;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
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slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov

v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 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-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-115277

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01652 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa METAL TRANSFER
CORPORATION, Proizvodnja in montaža
kovinskih in lesnih izdelkov, d.o.o., Ze-
mono, sedež: Zemono 11, 5271 Vipava,
pod vložno št. 1/03239/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5818141
Osnovni kapital: 3,610.511 SIT
Ustanovitelja: Žorž Peter, Ajdovščina,

Polževa 6, vstop 6. 7. 1993, vložek
3,582.260 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Batagelj Peter, Dobravlje, Kamnje 9,
vstop 6. 7. 1993, vložek 28.251 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-115280

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00920 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa ROYAL CORPORATION,
d.o.o., Podjetje za inženiring, svetova-
nje, zastopanje, proizvodnjo in trgovino,
Črniče, sedež: Črniče 1, 5262 Črniče,
pod vložno št. 1/01990/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5546176
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Ličen Aljoša, Črniče, Črni-
če 1, vstop 5. 12. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0125 Reja drugih živali;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike;   2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na

debelo; 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; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne 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; 6420 Teleko-
munikacije; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov.

Rg-115282
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00913 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/03740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1226487
Firma: VIPA INVEST SOČA, Poob-

laščena investicijska družba, d.d., Nova
Gorica

Skrajšana firma: PID VIPA INVEST
SOČA, d.d., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 7
Osnovni kapital: 6.886,408.000 SIT
Ustanovitelj: AVIP, Družba za upravlja-

nje, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 7, vstop
22. 10. 1997, vložek 6.886,408.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cijan Edvard, Miren, Miren 236,
imenovan 22. 10. 1997, potrebuje pred-
hodno soglasje nadzornega sveta za skle-
nitev: pogodb, za katere je tako določeno
s poslovnim načrtom družbe; pogodb o
prenosu opravljanja plačilnega prometa,
hrambe vrednostnih papirjev in opravljanje
poslov o nakupu in prodaji vrednostnih pa-
pirjev na borzi; za plačilo provizije v delni-
cah investicijske družbe; za najemanje in
dajanje posojil izven meje, določene s po-
slovnim načrtom; izplačilo predčasne divi-
dende.

Člani nadzornega sveta: Željan Majda,
Luša Kren Nataša in Bon Darjo, vsi vstopili
22. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Odobreni kapital 344,319.000 SIT.
Ustanovitev družbe zaradi razdelitve

družbe VIPA INVEST, d.d., pooblaščena in-
vesticijska družba Nova Gorica, vpisana na
reg. vložku 1/3460/00, na podlagi sklepa
skupščine z dne 22. 10. 1997.

Rg-115283
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00912 z dne 3. 11. 1997
pod št. vložka 1/03739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1226428
Firma: VIPA INVEST NANOS, Poob-

laščena investicijska družba, d.d., Nova
Gorica

Skrajšana firma: PID VIPA INVEST NA-
NOS, d.d., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika. delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 7
Osnovni kapital: 3.152,087.000 SIT
Ustanovitelj: AVIP, d.o.o., Družba za

upravljanje Nova Gorica, Kidričeva 7, vstop
22. 10. 1997, vložek 3.152,087.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Cijan Edvard, Miren, Miren 236,
imenovan 22. 10. 1997, potrebuje pred-
hodno soglasje nadzornega sveta za skle-
nitev: pogodb, za katere je tako določeno
s poslovnim načrtom družbe; pogodb o
prenosu opravljanja plačilnega prometa,
hrambe vrednostnih papirjev in opravljanje
poslov o nakupu in prodaji vrednostnih pa-
pirjev na borzi; za plačilo provizije v delni-
cah investicijske družbe; za najemanje in
dajanje posojil izven meje, določene s po-
slovnim načrtom; izplačilo predčasne divi-
dende.

Člani nadzornega sveta: Kaltenekar Zor-
ko, Valenčič Dragan in Lemut Silvester, vsi
vstopili 22. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Odobreni kapital 157,604.000 SIT.
Ustanovitev družbe zaradi razdelitve

družbe VIPA INVEST d.d., pooblaščena in-
vesticijska družba Nova Gorica, vpisana na
reg. vl. 1/3460/00 na podlagi sklepa
skupščine dne 22. 10. 1997.

Rg-115286
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00932 z dne 5. 11. 1997
pod št. vložka 1/03742/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226584
Firma: VELPRO, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Prvačina 53a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelji: Dragičević Niko, vložek
600.000 SIT, Dragičević Lucija in Dragiče-
vić Nikola, vložila po 450.000 SIT, vsi Dorn-
berk, Prvačina 53a, vstopili 20. 10. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dragičević Niko, imenovan 20. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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 drob-
no 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-115287
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00339 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa ADRIASAC, Proizvodnja
industrijskih vreč in upogljive embala-
že, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/02836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5709598
Osnovni kapital: 624,478.272,90 SIT
Ustanovitelji: SALONIT ANHOVO HOLD-

ING, p.o., Anhovo, Vojkova 1, vstop
10. 11. 1992, vložek 156.450,70 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; FRANTSCHACH
PACKAGING AG, Dunaj, Kelsenstrabe 7, vs-

top 17. 6. 1993, vložek 417,592.742,30
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Volpato Ino-
cente, San Pietro In Gu, Via Zanchetta 29,
vstop 4. 12. 1996, vložek 51,682.269,93
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Volpato
Paolo, San Pietro In Gu, Via Zanchetta 25,
vstop 4. 12. 1996, vložek 51,682.269,99
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Volpato
Chiara, Italija, Gradiška, Via dell’Industria 11,
vstop 4. 12. 1996, vložek 51,682.269,99
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Volpato Eli-
sabetta, San Pietro In Gu, Via Mazzini, vstop
4. 12. 1996, vložek 51,682.269,99 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-115288

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00904 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa ALEA, Poslovne stori-
tve, d.d., Ajdovščina, sedež: Vipavska 6,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01721/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme in skrajšane firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5500036
Firma: ALEA, Poslovne storitve, d.o.o.,

Ajdovščina
Skrajšana firma: ALEA, d.o.o., Aj-

dovščina
UstanoviteljI. HUBELJ, p.o., Ajdovščina,

Vipavska 6, vstop 15. 6. 1991, vložek
2,107.310 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Praček Jože, Ajdovščina, IV. preko-
morske 66, vstop 15. 6. 1991, vložek
71.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tominc Ivo, Ajdovščina, Žapuže 110, vstop
15. 6. 1991, vložek 45.500 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-115290

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00858 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA NOVA
GORICA, sedež: Cankarjeva 8, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00039/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z odlokom z dne 30. 1. 1997, spre-
membo ustanovitelja, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5086205
Skrajšana firma: GŠ NOVA GORICA
Ustanovitelji: Skupščina občine Nova

Gorica, izstop 30. 1. 1997; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg E. Kardelja
1, vstop 30. 1. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine; Občina Kanal ob
Soči, Kanal, Trg svobode 23, vstop 30. 1.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine; Občina Brda, Dobrovo, Trg 25.
maja 2, vstop 30. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Občina Mi-
ren-Kostanjevica, Miren, Miren 129, vstop
30. 1. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ambrožič Božica, razrešena 31. 8.
1997; zastopnica Vižintin-Vodopivec Vlasta,
Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 12a, ime-
novana 1. 9. 1997, kot v.d. ravnatelja za-
stopa šolo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol.

Rg-115291
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00955 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa PB INVEST, Podjetje za
investiranje in trgovino, d.o.o., sedež:
Strma pot 2, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/03736/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1195590
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Batič Franko, Nova Gorica, Strma
pot 2, razrešen 4. 11. 1997 kot namestnik
direktorja in imenovan za prokurista.

Rg-115292
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00925 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠEM-
PAS, sedež: Šempas 76c, 5261 Šem-
pas, pod vložno št. 1/00103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z od-
lokom z dne 26. 11. 1996, spremembo
skrajšane firme, spremembo ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086353
Skrajšana firma: OŠ ŠEMPAS
Ustanovitelj: Skupščina občina Nova Go-

rica, izstop 26. 11. 1996; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 1, vstop 26. 11. 1996, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Honn Iztok, Šempas, Ozeljan 72a, razrešen
30. 4. 1997 kot zastopnik in dne 1. 5.
1997 ponovno imenovanza zastopnika, ki
kot v.d. ravnatelja zastopa šolo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-115293
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00917 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BORI-
SA KIDRIČA AJDOVŠČINA, p.o., sedež:
Cesta 5. maja 9, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00078/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z odlo-
kom z dne 27. 2. 1997, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5082528
Firma: OSNOVNA ŠOLA DANILA

LOKARJA AJDOVŠČINA
Skrajšana firma: OŠ AJDOVŠČINA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5270 Ajdovščina, Cesta 5.

maja 7
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor Aj-

dovščina, izstop 27. 2. 1997; Občina Aj-
dovščina, Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,

vstop 27. 2. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Slamič Ivana, Ajdovščina, Goriška
c. 3, razrešena 6. 3. 1996 in ponovno ime-
novana za zastopnico, ki kot ravnateljica za-
stopa šolo brez omejitev; zastopnik Vidrih
Ivan, razrešen 28. 2. 1991 kot pomočnik
ravnateljice.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-115295
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00898 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa POLPRIM, Poles primar-
na, podjetje za proizvodnjo žaganega
lesa, d.o.o., Kneža, sedež: Kneža 61a,
5216 Most na Soči, pod vložno
št. 1/01594/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta z zakonom o go-
spodarskih družbah, vstop in izstop družbe-
nikov in spremembo ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5470234
Ustanovitelji: Golja Zdravko, izstop

30. 1. 1997; FININVEST, opravljanje fi-
nančnih in drugih poslov, d.o.o., Nova Gori-
ca, izstop 30. 1. 1997; Krivec Simon, iz-
stop 30. 1. 1997; Leban Metod, izstop
30. 1. 1997; Mazora Maksimiljan, izstop
30. 1. 1997; Papič Ferdo, izstop 30. 1.
1997; Pavšič Rajko, izstop 30. 1. 1997 ter
BRST, d.o.o., Vrtovin 27, Črniče, vstop
30. 1. 1997, vložek 13,929.866 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113
Posredništvo 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom.

Rg-115296
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00930 z dne 10. 11. 1997
pod št. vložka 1/03744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226533
Firma: AUTOMAGNET, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AUTOMAGNET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrij-

ska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Blažica Uroš, Šempeter pri

Gorici, Stjenkova 45, vstop 25. 9. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Glavina Paolo, Trst, Via Del Som-

macco 14, vstop 25. 9. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Stolfa Dario, Devin, Aurisina cave 23, vstop
25. 9. 1997, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Zorn Zdenko, Ren-
če, Renče 44, vstop 25. 9. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Slokar Borut, Nova Gorica, Sergeja Mešere
7, vstop 25. 9. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blažica Uroš, imenovan 25. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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
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gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-115297
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00931 z dne 10. 11. 1997
pod št. vložka 1/03744/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1226533001
Firma: AUTOMAGNET, trgovina,

d.o.o., Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: AUTOMAGNET, d.o.o.,

Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 182
Ustanovitelji: AUTOMAGNET, trgovina,

d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 2,
vstop 25. 9. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Glavina Paolo, Sežana, Cesta na
Lenivec 22, imenovan 25. 9. 1997, kot vod-
ja podružnice, sklepa posle samo z vsako-
kratnim pisnim soglasjem direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Rg-115298
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00921 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DRA-
GA BAJCA VIPAVA, sedež: Vinarska 4,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/00094/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z odlokom z dne 27. 2. 1997, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5083532
Ustanovitelj: Skupščina občine Ajdovšči-

na, izstop 27. 2. 1997; Občina Vipava, Vi-
pava, Glavni trg 15, vstop 27. 2. 1997, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kovač Ljudmila, Ajdovščina, Pol-
ževa 42, razrešena 24. 9. 1996 in ponovno
imenovana za zastopnico, ki kot ravnateljica
zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje.

Rg-115299
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00949 z dne 11. 11. 1997
pri subjektu vpisa VISIS, Trgovina, finanč-
ni inženiring, d.o.o., Ajdovščina, sedež:
IV. prekomorska 61, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/03457/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5887003
Firma: VIES LTD, Podjetje za logisti-

ko, d.o.o.
Skrajšana firma: VIES LTD, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:

3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
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trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-115300
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00940 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa D.I.V.I., d.o.o., ekonom-
ske storitve, lizing in financiranje, se-
dež: Gradnikove brigade 31, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02920/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5733111
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna
mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-115301
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00839 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa M.REPIČ, Tekstilna ga-
lanterija, posredništvo in trgovina, d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Goriška cesta 25b,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/03482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop družbenikov in spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5897475
Ustanovitelji: Repič Franc, Ajdovščina,

Ul. bazoviške brigade 5, izstopil 18. 9.
1997 ter ponovno vstopil v družbo, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja,
ter Repič Manca in Repič Primož, oba Aj-
dovščina, Ul. bazoviške brigade 5, vstopila
18. 9. 1997, vložila po 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-115303
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00959 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa MOBILCENTER, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Vogrsko
158L, 5293 Volčja Draga, pod vložno
št. 1/03673/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenika in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1122126
Ustanovitelja: Marvin Darko, Volčja Dra-

ga, Vogrsko 158, vstop 22. 1. 1997, vlo-
žek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Presotto Claudio, izstop 22. 10.
1997; Bole Zdenka, Nova Gorica, Trubar-
jeva 9, vstop 29. 10. 1997, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Presotto Claudio, razrešen 20. 10.
1997; prokurist Marvin Darko, razrešen
20. 10. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen pri na-
kupu in prodaji nepremičnin in za najemanje
kreditov, za kar mora imeti predhoden sk-
lep skupščine.

NOVO MESTO

Rg-200435
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00472 z dne 29. 12.
1997 pri subjektu vpisa APOLONIO, pro-
izvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, go-
stinstvo, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Glavni trg 19, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02576/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve deležev, spremembo
zastopnika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 23. 10. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5753317
Ustanoviteljica: Simčič Biserka, izstop

23. 10. 1997; Simčič Leon, izstop 23. 10.
1997; Germovšek Irena, Mirna, Cesta III.
bataljona VDV 51, vstop 23. 10. 1997, vlo-
žek 1,688.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Simčič Biserka, razrešena 23. 10.
1997; direktorica Germovšek Irena, imeno-

vana 23. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50500 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 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; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
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mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51,180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-200440
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00544 z dne 24. 12.
1997 pri subjektu vpisa BETI KOPALKE IN
PERILO, Proizvodnja kopalk in perila,
d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/02526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo firme, skrajšane firme, kapitala, de-
javnosti ter pripojitev družbe: BETI OBLAČI-
LA, proizvodnja oblačil, d.o.o., Metlika s
temile podatki:

Matična št.: 5618029
Firma: BETI MODNA OBLAČILA, Pro-

izvodnja modnih oblačil, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: BETI MODNA OBLAČI-

LA, d.o.o., Metlika
Osnovni kapital: 283,408.000 SIT
Ustanovitelj: BETI, Tekstilna industrija,

d.d., Metlika, Tovarniška 2, vstop
27. 3. 1992, vložek 283,408.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
28520 Splošna mehanična dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pripojitev družbe: BETI OBLAČILA, Pro-
izvodnja oblačil, d.o.o., Metlika, Tovar-
niška 2, (reg vl. 1/2525/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 23. 12. 1997.

Rg-200441
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00543 z dne 24. 12.
1997 pri subjektu vpisa BETI OBLAČILA,
Proizvodnja oblačil, d.o.o., Metlika, se-
dež: Tovarniška 2, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/02525/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev k družbi:
BETI KOPALKE IN PERILO, proizvodnja
kopalk in perila, d.o.o., Metlika (reg.
vl. 1/2526/00) s temile podatki:

Matična št.: 5617995
Pripojitev k : BETI KOPALKE IN PERI-

LO, proizvodnja kopalk in perila, d.o.o.,
Metlika (reg. vl. 1/2526/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 23. 12. 1997.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-200641
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00018 z dne 14. 1.
1998 pri subjektu vpisa NOVOLES – IP,
pohištvena galanterija, d.o.o., Straža, se-
dež: Na žago 6, 8351 Straža, pod vložno
št. 1/01211/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5404819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strojin Franc, razrešen 22. 12. 1997;
zastopnik Župevec Mirko, Novo mesto, Pa-
deršičeva 32, imenovan 22. 12. 1997, kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200922
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00007 z dne 27. 1.
1998 pod št. vložka 1/04010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1271342
Firma: VARIACOM, d.o.o., proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: 8230 Mokronog, Stari trg 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lavrič Dušan, Grosuplje,

Pod gozdom c. VI/19, vstop 22. 12. 1997,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kolenc Brigita, Grosuplje, Rodeto-
va cesta 8, vstop 22. 12. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kovačič Saša, Grosuplje, Sela pri Šmarju
24, vstop 22. 12. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kovačič
Alojz, Grosuplje, Sela pri Šmarju 24, vstop
22. 12. 1997, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hočevar Anton, Mokronog, Puščava
34, imenovan 22. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokuristka Kovačič Sa-
ša, imenovana 22. 12. 1997; prokurist Ko-
vačič Alojz, imenovan 22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
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debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 22. 12. 1997. Vpis
ustanovitve v sodni register s sklepom Srg
7/98, z dne 27. 1. 1998.

Rg-201609
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00114 z dne 10. 2.

1998 pri subjektu vpisa PIONIR KERAMI-
KA, Novo mesto, d.d., sedež: Klemenči-
čeva ulica 15, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02201/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika 7.
seje skupščine delniške družbe z dne 12. 3.
1997 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5582873
Člani nadzornega sveta: Berkopec Alo-

jz, Mejaš Jože in Mrvar Vlasta, vsi vstopili
12. 3. 1997.

Rg-201613
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00047 z dne 6. 2.
1998 pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna
industrija, d.d., Metlika, sedež: Tovar-
niška 2, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/00042/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5043794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Veselič Dušanka, razrešena 31. 1.
1998.

Rg-201619
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00046 z dne 3. 2.
1998 pri subjektu vpisa BELLES, trgovina
z lesom in lesnimi izdelki, Črnomelj,
d.o.o., sedež: Grajska cesta 11, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/01528/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo, spremembo sedeža, uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5452961
Skrajšana firma: BELLES, Črnomelj,

d.o.o.
Sedež: 8340 Črnomelj, Grajska ce-

sta 37
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998: 0202

Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-201620
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00026 z dne 2. 2.
1998 pod št. vložka 1/04012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1270877
Firma: PAPRIS, trgovina in inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Goliev trg 12
Osnovni kapital: 1,925.000 SIT
Ustanovitelj: Jerak Joško, Trebnje, Can-

karjeva ulica 23, vstop 20. 1. 1998, vlo-
žek 1,925.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerak Joško, imenovan 20. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje;74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Akt o ustanovitvi d.o.o. z dne 20. 1.
1998.

Rg-201621
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00023 z dne 2. 2.
1998 pod št. vložka 1/04011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:



Stran 3842 / Št. 38 / 19. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 1270818
Firma: MURGELJ, trgovina in posred-

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

govornostjo
Sedež: 8222 Otočec, Starine 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Murgelj Alojz, Otočec, Sta-

rine 15, vstop 15. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Murgelj Alojz, imenovan 15. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 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 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 15. 1. 1998.

Rg-201622
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00021 z dne 29. 1.
1998 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 spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5667178
Ustanovitelj: TOM, tovarna opreme,

d.o.o., Mirna, izstop 12. 12. 1997;
TUS-PREVENT, družba za proizvodnjo kon-
fekcije in sredstev zaščite pri delu, d.d.,
Slovenj Gradec, Kidričeva 6, vstop 12. 12.
1997, vložek 182,726.850 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-201623
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00017 z dne 28. 1.
1998 pri subjektu vpisa KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, sedež: Šmar-
ješka cesta 6, 8501 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča delavsko direktorico s
temile podatki:

Matična št.: 5043611
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave, Novak Malnar Danica, Novo
mesto, Ločna 16, imenovana 22. 12. 1997,
kot delavska direktorica ima pooblastila v
skladu s poslovnikom uprave.

Rg-202074
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00073 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa ESPRI, agencija
za podjetništvo in vodenje, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Trdinova 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01412/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431484
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 11
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:

70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-202076
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00075 z dne 20. 2.
1998 pri subjektu vpisa EVI, elektroservis
in trgovina, Črnomelj, d.o.o., sedež: Že-
lezničarska 18, 8340 Črnomelj, pod vlož-
no št. 1/01902/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skrajšano firmo, spremembo
sedeža ter uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557933
Skrajšana firma: EVI, Črnomelj, d.o.o.
Sedež: 8340 Črnomelj, Ločka cesta 1
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-

balaže iz plastičnih mas; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz kera-
mike; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6312 Skladiščenje;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-202077
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00054 z dne 20. 2.
1998 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža – natančnega naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5867690
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 11

Rg-202078
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00038 z dne 19. 2.
1998 pod št. vložka 1/04021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273817
Firma: BENEC, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BENEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8343 Dragatuš, Belčji vrh

št. 24
Osnovni kapital: 1,693.000 SIT
Ustanovitelj: Benec Bojan, Dragatuš,

Belčji vrh št. 24, vstop 26. 8. 1997, vložek
1,693.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benec Bojan, imenovan 26. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 26. 8. 1997.

Rg-202079
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00549 z dne 19. 2.
1998 pri subjektu vpisa ŠKORPIJON, trgo-
vanje in gostinstvo, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Pod Trško goro 71, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00540/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, skrajšano firmo, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo družbenika, osnovnega
kapitala in družbene pogodbe z dne 25. 11.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5317720
Firma: VITALEK, trgovina in zastopa-

nje, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: VITALEK, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Šukljetova

ulica 31
Osnovni kapital: 3,012.054,80 SIT
Ustanoviteljici: Čuček Franci, izstop

25. 11. 1997; Čuček Tina, Novo mesto,
Pod Trško goro 71, vstop 25. 11. 1997,
vložek 753.013,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Will Marija, Novo mesto, Je-
dinščica 34, vstop 25. 11. 1997, vložek
1,506.027,40 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina 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 de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na

drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

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

Rg-202081
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00043 z dne 18. 2.
1998 pod št. vložka 1/04020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1271270
Firma: ŠIŠKO, steklarstvo, d.o.o., No-

vo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod-

bevškova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šiško Jože, Novo mesto,

Mali Slatnik 34, vstop 26. 1. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šiško Borut, Novo mesto, Bršljin 34, vstop
26. 1. 1998, vložek 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne ogdovarja; Šiško Gregor, Novo
mesto, Mali Slatnik 34, vstop 26. 1. 1998,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šiško Borut, imenovan 26. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.
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Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjena dne 26. 1. 1998.

Rg-202082
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00064 z dne 17. 2.
1998 pri subjektu vpisa PODJETNIŠKI
CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in
razvoj, d.o.o., sedež: Kočevarjeva 1,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03997/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1227319
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Katelec Hermina, razrešena 1. 2.
1998 kot v.d. direktorice; direktor Škrinjar
Andrej, Novo mesto, Smrečnikova ulica 34,
imenovan 1. 2. 1998, zastopa družbo v ok-
viru pooblastil skupščine.

Rg-202084
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00150 z dne 16. 2.
1998 pri subjektu vpisa VIZIJA, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 5, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, članov nadzornega sveta
in družbene pogodbe z dne 6. 2. 1998 ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858127
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 11
Člani nadzornega sveta: Manček Vin-

cenc, izstop 14. 6. 1996; Škufca Stanislav,
Štimac Miroslav, Težak Vida in Pevec Ciril,
vsi izstopili 1. 4. 1997 ter Unetič Maks, Te-
žak Vida in Vesel Igor, vstopili 1. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Pogodba o ustanovitvi sklenjena dne
29. 12. 1993.

Rg-202086
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00375 z dne 16. 2.
1998 pri subjektu vpisa TOVARNA ELE-
KTROMATERIALA ČATEŽ, d.d., sedež:
Čatež 13, 8212 Velika Loka, pod vložno
št. 1/00317/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo statuta z dne 28. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5041775
Člani nadzornega sveta: Kotar Marica,

izstop 4. 3. 1996; Tomaževič Milan, Knez
Aleksander, Zagorjan Drago in Barle Milan,
izstopili 28. 10. 1996; Teslič Radovan –
predsednik, vstop 4. 3. 1996; Klasinc To-
ne, Binder Stojan in Čosič Nijaz, vstopili
28. 10. 1996 ter Gracar Janez – namest-
nik predsednika in Meserko Marija, oba
vstopila 12. 11. 1996.

Rg-202087
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00060 z dne 13. 2.
1998 pri subjektu vpisa INSERT, računal-
niške storitve, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Srebrniče 14, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03281/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejav-

nosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5762294
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6420 Telekomunikacije;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-202088
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00532 z dne 12. 2.
1998 pri subjektu vpisa GRAFIKA NOVO
MESTO, p.o., sedež: Glavni trg 24, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01574/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšano firmo, poobla-
stila zastopnika, uskladitev dejavnosti, usta-
novitelja in kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5222052
Firma: GRAFIKA NOVO MESTO, Gra-

fična priprava in oblikovanje tiskovin,
d.o.o.

Skrajšana firma: GRAFIKA NOVO ME-
STO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 7,858.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, vstop 27. 11.
1997, vložek 6,288.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 27. 11. 1997,
vložek 785.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 27. 11. 1997,
vložek 785.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cesar Tomo, Novo mesto, Šegova
ulica 18, razrešen 27. 11. 1997 kot v.d.
direktorja in ponovno imenovan za v.d., ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb.

Akt o lastninskem preoblikovanju in druž-
bena pogodba z dne 27. 11. 1997.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LP
01365/01450-1998/TP z dne 6. 1. 1998.

Rg-202089
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00020 z dne 12. 2.
1998 pri subjektu vpisa PROTEKT, Podjet-
je za varovanje premoženja in oseb,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Cesta hero-
jev 1, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5373018
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova 5
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:

2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 4531
Električne inštalacije; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75252
Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 ne sme
družba opravljati poizvedovalne dejavnosti.

Rg-202271
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00088 z dne 10. 3.
1998 pri subjektu vpisa MATISA, trgovsko
uvozno-izvozno in storitveno podjetje,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Ratež 43b,
8321 Brusnice, pod vložno
št. 1/01968/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538483
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:

25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26260
Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 28110 Proizvodnja kovin-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 19. 5. 1998 / Stran 3845

skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28220 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orod-
ja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energi-
je; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 31200 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 31400
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33300 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 34200 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40302
Distribucija pare in tople vode; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s 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 debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah 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 us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-202273
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00065 z dne 9. 3.
1998 pod št. vložka 1/04025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1273914
Firma: KRAMAR IN ČLANI, gostinstvo

in trgovina, d.n.o., Črnomelj
Skrajšana firma: KRAMAR IN ČLANI,

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

odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Vrtna ulica 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kramar Božo in Kramar Pa-

vla, oba iz Ankarana, Jadranska cesta 12,
vstopila 5. 2. 1998, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kramar Božo, imenovan 5. 2. 1998,
kot direktor zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Kramar Pavla, imenovana 5. 2.
1998, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in

drugih domov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 5. 2. 1998.

Rg-202274
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00068 z dne 9. 3.
1998 pri subjektu vpisa ZARJA, proizvod-
nja, trgovina in marketing, Rumanja vas,
d.o.o., sedež: Rumanja vas 2, 8351 Stra-
ža pri Novem mestu, pod vložno
št. 1/01569/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5449871
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenik Hrovat Iztok, razrešen 16. 5.
1994 kot pomočnik direktorja.

Rg-202276
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00033 z dne 6. 3.
1998 pri subjektu vpisa RIM, proizvodno,
trgovsko in svetovalno podjetje, d.o.o.,
Adlešiči, sedež: Jankoviči n.h., 8341 Ad-
lešiči, pod vložno št. 1/01767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, razširitev dejavnosti, spremembo
akta o ustanovitvi z dne 21. 5. 1996, spre-
membo naslova družbenika in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5494320
Sedež: 8341 Adlešiči, Jankoviči 18
Ustanovitelj: Raztresen Boris, Adlešiči,

Jankoviči 18, vstop 28. 3. 1991, vložek
1,501.800 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Raztresen Boris, imenovan
28. 3. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-202277
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00084 z dne 6. 3.
1998 pri subjektu vpisa TALIJAN IN
DRUŽBENIKI, zlate roke za nego in spro-
stitev, d.n.o., Novo mesto, sedež: Šego-
va 76, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03739/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5889936
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Timotić Natalija, Novi Beograd,
Gandijeva 35a, razrešena 3. 3. 1998 in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-202278
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00057 z dne 5. 3.

1998 pri subjektu vpisa SEK, d.o.o., Pro-
izvodnja embalaže, Kanižarica, sedež:
Kanižarica, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/03995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža – natanč-
nega naslova s temile podatki:

Matična št.: 1227866
Sedež: 8340 Črnomelj, Kanižarica 42

Rg-202279
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00059 z dne 5. 3.
1998 pri subjektu vpisa GLOBUS, Medna-
rodna špedicija, d.o.o., Metlika, sedež:
Drašiči 8, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/01571/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5455120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škrinjar Anton, razrešen 2. 2. 1998;
direktor Prizmič Zdenko, Novo mesto, Mli-
narska pot 5, imenovan 2. 2. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-202280
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00083 z dne 4. 3.
1998 pri subjektu vpisa PRESKRBA
ŠPAROVEC, Trgovsko podjetje uvoz-iz-
voz, Trebnje, d.o.o., sedež: Štefan 3,
8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/00436/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313112
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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
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aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5162 Tr-
govina 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

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

Rg-202282
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00040 z dne 3. 3.
1998 pri subjektu vpisa TELEVIZIJA NOVO
MESTO, d.o.o., sedež: Adamičeva 2,
8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00337/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, družbenike in njihove poslov-
ne deleže ter spremembo družbene pogod-
be z dne 10. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5299012
Osnovni kapital: 56,885.169 SIT
Ustanovitelji: ZAVAROVALNICA TILIA,

d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo, Novo me-
sto, Seidlova cesta 5, vstop 10. 12. 1997,
vložek 31,587.827 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; KRKA, tovarna zdravil, d.d., No-
vo mesto, Šmarješka cesta 6, vstop 10. 12.
1997, vložek 9,581.834,80 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mestna občina Novo
mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1, vs-
top 10. 12. 1997, vložek 4,972.087,30
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Občina
Šentjernej, Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
vstop 10. 12. 1997, vložek 274.506,40
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Občina
Škocjan, Škocjan, Škocjan 67, vstop
10. 12. 1997, vložek 102.316 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Dolenjska banka,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, vstop
10. 12. 1997, vložek 3,356.544,80 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Obrtna zadru-
ga Hrast, z.o.o., Novo mesto, Novo mesto,
Adamičeva ulica 2, vstop 10. 12. 1997,
vložek 2,306.209 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Občina Trebnje, Trebnje, Goliev trg
5, vstop 10. 12. 1997, vložek 910.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Občina
Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop
10. 12. 1997, vložek 726.843,70 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Občina Metlika,
Metlika, Mestni trg 24, vstop 10. 12. 1997,
vložek 478.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Občina Semič, Semič, Semič 14a,
vstop 10. 12. 1997, vložek 232.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202287
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00080 zdne 26. 2.
1998 pri subjektu vpisa FAST, podjetje za
poslovne storitve in trgovino, Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Mestne njive 13, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 24. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5472032
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 8514 Druge zdravstvene dejav-
nosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-202289
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00063 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa AMBI, proizvod-
nja, trgovina, Smolenja vas, d.o.o., se-
dež: Smolenja vas 15c, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5481511
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božič Ivan, razrešen 12. 2. 1998;
direktor Božič Boštjan, Novo mesto, Smo-
lenja vas 15c, imenovan 12. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
ni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 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 pla-
stičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li 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 ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
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in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-

no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-202291
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00062 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa TOMAS, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Ulica Stare
pravde 23, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/01958/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550068
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.
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