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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-200245
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00874 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa B.R.C., projektiranje, grad-
nja in posredovanje, d.o.o., sedež: Špraj-
čeva 5, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/01374/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in druž-
bene pogodbe z dne 19. 7. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5344204
Ustanovitelj: Cink Carmen, izstop 19. 7.

1996; Caglič Bojan, Žalec, Šprajčeva 5,
vstop 19. 7. 1996, vložek 828.501 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-200273
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04809 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa RIEMER, težka gradbena
mehanizacija, prodaja, servisiranje,
d.o.o., Dobrava 70, Slovenske Konjice,
sedež: Dobrava 70, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/01427/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenika, poslovnega deleža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5363004
Ustanovitelj: RAR-COMPLEX HANDEL-

SAGENTUR GES.M.B.H., izstop 22. 4.
1994; Riemer Franc, Slovenske Konjice,
Dobrava 70, vstop 12. 2. 1990, vložek
1,652.960 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 1200 Pridobivanje uranovih in tori-
jevih rud; 1310 Pridobivanje železove rude;
1320 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobiva-
nje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz

grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
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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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92521 Dejavnost
muzejev; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-200286
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00805 z dne 13. 10. 1997 pri

subjektu vpisa KONIT, kovinarstvo, grad-
beništvo, trgovina, d.o.o., Ul. Milana
Majcna 33, Radeče, sedež: Ul. Milana,
Majcna 33, 1433 Radeče, pod vložno
št. 1/00952/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 3. 10. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5308089
Ustanoviteljica: Ljubelšek Niko, izstop

20. 7. 1995; Ljubelšek Klara, Radeče, Ul.
Milana Majcna 33, vstop 20. 7. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ljubelšek Niko, razrešen 3. 10.
1997; direktorica Ljubelšek Klara, imeno-
vana 20. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2732 Hladno valjanje ozkega tra-
ku; 2733 Hladno profiliranje; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje.

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

Rg-200309
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01515 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SLEMI & CO., podjetje za
razvoj, inženiring, servisiranje in trgovi-
no, d.o.o., Puncerjeva 3, Celje, sedež:
Puncerjeva 3, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02012/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 18. 9. 1997, spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613035
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
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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;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 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 mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-

na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-201323
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02211 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BELECO, Pisarniški, šolski
in darilni program, d.o.o., Slov. Konjice,
sedež: Stari trg 15, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/05244/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, družbenikov, zastopnikov ter
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733430
Firma: BELECO, Zunanja trgovina in

poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BELECO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,548.765 SIT
Ustanovitelja: Bertoncel Elizabeta, Slo-

venske Konjice, Vinogradna 22, vstop
15. 12. 1992, vložek 298.765 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bertoncel Erik, Slo-
venske Konjice, Vinogradna 22, vstop
25. 4. 1994, vložek 1,250.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bertoncel Elizabeta, razrešena
25. 4. 1994; direktor Bertoncel Erik, ime-
novan 25. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
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kov iz papirja in kartona; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 60240 Cestni to-
vorni promet; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

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

Rg-201325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03976 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ZIT, storitveno podjetje,
d.o.o., Žalec, Podvin 222, sedež: Podvin
222, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/05394/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755816
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lesjak Zdravko, Celje, Čo-

pova 13, vstop 16. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

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

Rg-201329
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04016 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LARAS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Cesta na Dobrovo 96, se-
dež: Cesta na Dobrovo 96, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04528/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje druž-
be z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, družbenikov, zastopnikv ter dejavno-

sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1227874
Firma: LARAS SOTLAR IN DRUGI, tr-

govsko podjetje, d.n.o., Celje, Cesta na
Dobrovo 96, Celje

Skrajšana firma: LARAS SOTLAR in dru-
gi, d.n.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sotlar Lara, Celje, Cesta
na Dobrovo 96, izstopila iz d.o.o. in vstopila
v d.n.o. 13. 11. 1997, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem; Sotlar
Alojz-Slavko, Celje, Cesta na Dobrovo 96,
vstop 13. 11. 1997, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Sotlar Lara, razrešena 30. 5.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Sotlar
Alojz-Slavko, imenovan 30. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
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rabljenim blagom; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

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

Rg-201330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00888 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BBC, storitve, trgovina in
prevozi, d.o.o., Trnovec 30, Dramlje, se-
dež: Trnovec 30, 3222 Dramlje, pod vlož-
no št. 1/04428/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5650542
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Belak Branko, izstop

26. 11. 1997; Belak Branko, Dramlje, Tr-
novec 30, vstop 26. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev;
0125 Reja drugih živali; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1218/92 z dne 26. 8. 1992.

Rg-201331
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04025 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MAKAVA, trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi, transport in zunanja trgovi-
na, d.o.o., Kraigherjeva 18, Celje, sedež:
Kraigherjeva 18, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02596/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, zastopnikov in
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5467390
Firma: ŽONTA & CO., Transport, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Žonta Marjan, Celje, Kraig-

herjeva 18, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 29. 12. 1994, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Mravljak-Žonta
Vanja, Celje, Kraigherjeva 18, vstop 29. 12.
1994, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žonta Marjan, razrešen 29. 12. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Mravljak-Žon-
ta Vanja, imenovana 29. 12. 1994 je izvze-
ta od zastopanja.

Rg-201333
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04755 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LESNINA LGM, Prodajni
center, Levec, d.o.o., Levec, Levec 18,
sedež: Levec 18, 3301 Petrovče, pod
vložno št. 1/04511/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki ter spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649951
Firma: LESNINA LGM, Prodajni cen-

ter Levec, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,615.117 SIT

Ustanovitelja: LESNINA LGM, Trgovsko
podjetje za les in gradbeni material, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53, vstop 17. 6. 1992,
vložek 1,281.292 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; LESNINA TRGOVINA, Trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, Parmova 53, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 1,333.825 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
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; 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-
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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-
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.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

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

Rg-201334
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03807 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ICP, podjetje za ingenee-
ring, consulting, production, export
import, d.o.o., Celje, sedež: Delavska 8,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388686
Firma: ICP, inženiring, consulting, pro-

izvodnja, export import, d.o.o.
Skrajšana firma: ICP , d.o.o.
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelj: Bezenšek Josip, Celje, Tru-

barjeva 8, vstop 29. 4. 1993, vložek
1,549.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednih dejavnosti: menjalniški posli;
domača in mednarodna špedicija; prevoz
blaga in potnikov v domačem in mednarod-
nem prometu; športni inženiring; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živil-
skih izdelkov.

Dejavnost družbe je odslej: računalniški
inženiring; consulting na področju informa-
cijskih sistemov; proizvodnja naprav raču-
nalne tehnike; posredniške in zastopniške
storitve; proizvodnja tekstilne konfekcije; go-
stinske storitve nastanitve in prehrane; turi-
stično posredovanje; storitve v cestnem pro-
metu – rent a car vozil; druge neomenjene
storitve – servisiranje avtomobilov; inženi-
ring za opremo za strojno, gradbeno in elek-
tro industrijo, ki obsega: svetovanje in izde-
lavo investicijskih programov; izdelavo teh-
nične dokumentacije; izdelavo, nakup, mon-
tažo in servis naprav in opreme; izvajanje
investicijskih del; nadzor nad izvajanjem del;
trgovina na debelo in drobno z vsemi vrsta-
mi neživilskih izdelkov; prirejanje sejmov in
razstav; knjigovodske storitve; obdelava po-
datkov; drugo izobraževanje – avto šole,
računalniškio izobraževanje; izposojanje in
distribucija filmov; interierni inženiring – or-
ganizacija in svetovanje pri opremljanju pro-
storov; menjalniški posli; domača in medna-
rodna špedicija; prevoz blaga in potrnikov v
domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu; športni inženiring; trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami živilskih izdelkov.

Rg-201335
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št 94/03511 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ČASL, Mizarstvo, Prihova
46, Nazarje, d.o.o., sedež: Prihova 46,
3331 Nazarje, pod vložno
št. 1/01141/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, zastopnikov, družbenikov, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki ter spre-
membo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5322901
Firma: D.P. TRATNIK, Trgovina in po-

sredovanje, d.o.o., Rečica ob Savinji
Skrajšana firma: D.P. TRATNIK, d.o.o.,

Rečica ob Savinji
Sedež: 3332 Rečica ob Savinji, Var-

polje 58
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Časl Janez, izstop 12. 9.

1994; Časl Rajko, izstop 12. 9. 1994; Trat-
nik Miran, izstop 12. 9. 1994; Tratnik Gabri-
jela, Rečica ob Savinji, Varpolje 58, vstop
22. 1. 1990, vložek 2.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; GAMIT TRGOVINA NA
VELIKO, d.o.o., Rečica ob Savinji, Varpolje
58, vstop 12. 9. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tratnik Miran, razrešen 9. 9. 1994;
družbenik Časl Janez, razrešen 9. 9. 1994;
direktorica Tratnik Gabrijela, imenovana
9. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 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
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Rg-201338
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04834 z dne 19. 11. 1997 pri
subjektu vpisa SAS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Celje, sedež: Šmi-
klavška cesta 7, 3211 Škofja vas, pod
vložno št. 1/04688/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5664802
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 92/01819 z dne
26. 10. 1992.
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Rg-201356
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00663 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
ŠENTJUR, z.o.o., Cesta Leona Dobro-
tinška 3, Šentjur, sedež: Cesta Leona
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 2/02941/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni Kmetij-
ski zadrugi s temile podatki:

Matična št.: 5150388
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA

ŠENTJUR, z.o.o., Cesta Leona Dobro-
tinška 3, Šentjur

Pripojitev Temeljne organizacije koope-
rantov Šentjur, p.o.( reg. vl. 1-6131-00) na
podlagi sklepa z dne 11. 6. 1995.

Rg-201366
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00624 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ESA, podjetje za zastopa-
nje in posredovanje zavarovanj, d.o.o.,
Rifengozd 29a, Laško, sedež; Rifengozd
29a, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/03329/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, za-
stopnika, družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 14. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5557062
Firma: ESA, knjigovodstvo, prevozni-

štvo in gostinstvo, d.o.o., Laško, Trubar-
jevo nabrežje 7

Skrajšana firma: ESA, d.o.o., Laško,
Trubarjevo nabrežje 7

Sedež: 3270 Laško, Trubarjevo na-
brežje 7

Ustanovitelj: Rahten Milan, izstop 7. 4.
1997; Rahten Andrej, Celje, Zagrad 65,
vstop 5. 10. 1991, vložek 1,532.698 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rahten Milan, razrešen 7. 4. 1997
kot direktor.

Dejavnost, vpisana dne 20. 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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); 6010 Železniški promet;
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; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.

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

Rg-201374
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00361 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ZABRA, poslovne storitve,
d.o.o., Velenje, Efenkova 61, sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/01369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. z dne 4. 9. 1997, spremembo in
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uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5342155
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-

ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

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

Rg-201377
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01439 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa SATMA, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Planina pri Sevni-
ci, sedež: Prapretno 17, 3225 Planina
pri Sevnici, pod vložno št. 1/04214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe z dne 17. 9.
1997, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5734959
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:

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; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1412 Pridobivanje apnenca,
sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilav-
cev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega 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; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 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; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
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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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 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; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201378
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00751 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MONTPREIS, zunanja in
notranja trgovina, storitve in proizvod-
nja, d.o.o., Planina 76, Planina pri Sev-
nici, sedež: Planina 76, 3225 Planina
pri Sevnici, pod vložno št. 1/03064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
zastopnika in družbene pogodbe z dne
25. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5506379
Firma: MONTPREIS, družba za proda-

jo in razrez lesa, d.o.o.

Skrajšana firma: MONTPREIS, d.o.o.
Sedež: 3225 Planina pri Sevnici, Pla-

nina 65d
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Robič Janko in Robič Maj-

da, oba iz Planine pri Sevnici, Planina pri
Sevnici 65d, vstopila 30. 8. 1991, vložila
po 1,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Robič Janko, imenovan 30. 8. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Robič Majda, imenovana 24. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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
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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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G/52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro K/74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201381
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00522 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa SATLER, proizvodnja in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Draža vas 59,
Loče pri Poljčanah, sedež: Draža vas 59,
3215 Loče pri Poljčanah, pod vložno
št. 1/01764/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5380324
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Satler Bogomir, Loče pri

Poljčanah, Draža vas 59, vstop
15. 3. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-

skih aparatov in naprav; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
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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; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu.

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

Rg-201384
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00756 z dne 13. 11. 1997 pri

subjektu vpisa INGRAD GRAMAT, Trgov-
ska in proizvodna družba, d.d., sedež:
Medlog 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta z dne 19. 3.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5609887

Rg-201385
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00867 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD GRAMAT, Trgov-
ska in proizvodna družbe, d.d., sedež:
Medlog 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki ter spremembo statuta z
dne 11. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5609887
Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 11.

1995, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1,992.000 SIT. Vpiše se sklep skupšči-
ne z dne 11. 11. 1996, da se osnovni kapi-
tal z vložki poveča za 525,764.000 SIT.

Rg-201386
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00800 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE SERVIS, d.o.o.,
Velenje, Partizanska 12, sedež: Partizan-
ska 12, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00620/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni družbi,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5041244
Osnovni kapital: 795,030.000 SIT
Ustanovitelj: GORENJE SERVIS, d.o.o.,

izstop 25. 4. 1996; GORENJE, d.o.o., Ve-
lenje, Partizanska 12, vstop 25. 4. 1996,
vložek 795,030.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 75252 Poklicno in prostovoljno

gasilstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pripojitev Gorenje Maloprodaja, d.o.o.,

Velenje, Partizanska 12 na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 5. 9. 1996 in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah je
vpisana v sodni register s sklepom Srg
96/00800 z dne 10. 11. 1997.

Rg-201387
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00827 z dne 17. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LIP POHIŠTVO, Predelava
lesa in trgovina, d.d., sedež: Liptovska
ul. 34, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02945/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5515548
Člani nadzornega sveta: Rupnik Vojko in

Knafelc Franc, izstopila 26. 10. 1996 ter
Verčnik Marko, vstopil 26. 10. 1996 in
Steble Marjan, vstopil 16. 12. 1996.

Rg-201390
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00061 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ADHEZIV, trgovinska in zu-
nanjetrgovinska družba, d.o.o., Šetnjur,
sedež: Ul. XIV. divizije 31, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/01805/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo se-
deža. dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5393981
Sedež: 3230 Šentjur, Prešernova 34
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Arzenšek Vojko, Velenje,

Šalek 88, vstop 22. 3. 1990, vložek
1,526.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
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tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

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

RG-201396
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00285 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MATA – FILL, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Dobrna,
Dobrna 28, sedež: Dobrna 28, 3204 Do-
brna, pod vložno št. 1/04312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe z dne 1. 4. 1996, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5628148
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Markt Marianne, Wattens, Peter
Anichstrasse 3, imenovana 1. 4. 1996; pro-
kurist Tanzer Karl-Heinz, Wattens, Peter
Anichstrasse 3, imenovan 1. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 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; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;

74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

Rg-201397
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00126 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OPTIMA, trgovska družba,
d.o.o., sedež: Prijateljeva 13, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/02643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 5. 2. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5494656
Ustanovitelj: Vrečko Frančiška, izstop

26. 1. 1996; Vrečko Konrad, Celje, Prijate-
ljeva 13, vstop 26. 1. 1996, vložek
1,507.451 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrečko Frančiška, razrešena
26. 1. 1996 kot poslovodkinja; direktor
Vrečko Konrad, imenovan 26. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drob-
no 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; 7414 Podjetniško in poslov-
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no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

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

Rg-201413

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00297 z dne 5. 11. 1997 pod
št. vložka 2/00546/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadružne eno-
te s temile podatki:

Matična št.: 5185548001
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

ATRIJ, z.o.o., Zadružna enota RIFNIK
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3230 Šentjur, Mestni trg 2
Ustanovitelj: Stanovanjska zadruga Atrij,

z.o.o., Celje, Lava 7, vstop 27. 2. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zevnik Zlatko, Ponikva, Ponikva 48c,
imenovan 5. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-201415
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00798 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa BARTEC, d.o.o., storitvena
družba, sedež: Trubarjevo nabrežje 1a,
3230 Laško, pod vložno št. 1/02111/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5957974
Ustanovitelj: Drnovšek Borut, izstop

24. 6. 1997; BARTEC BARLIAN HOLDING
AKTIENGESELLSCHAFT, Max-Eyth-Str 16,
D Bad Mergenthiem, Nemčija, Max-Eyth-Str
16, Nemčija, vstop 24. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drnovšek Borut, Zagorje, Cesta 20.
julija 9, razrešen 24. 6. 1997 in imenovan
za prokurista; direktor Barlian Reinhold,
Nemčija, Max-Eyth-Str 16, D Bad Mergent.,
imenovan 24. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-201420
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00395 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD PROJEKTIVNI
BIRO IN INŽENIRING, družba za projek-
tiranje in inženiring, d.o.o., sedež: Lava
7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d.,
sklep o povečanju osnovnega kapitala z
vložki, spremembo pri zastopniku ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5609933
Firma: INGRAD PROJEKTIVNI BIRO IN

INŽENIRING, družba za projektiranje in
inženiring, d.d.

Skrajšana firma: INGRAD PROJEKTIV-
NI BIRO IN INŽENIRING, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Cokan Branko, Žalec, Aškerčeva 8,
razrešen 13. 12. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Vpiše se sklep skupščine z dne 13. 12.
1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 17,414.000 SIT.

Rg-201422
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00362 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD GOSTINSTVO,
gostinske storitve in storitvene nasta-
nitve, d.o.o., sedež: Ribarjeva 3, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04056/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje d.o.o. v d.d., sklep o povečanju osnov-
nega kapitala z vložki, spremembo pri za-
stopniku ter spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5609968
Firma: INGRAD GOSTINSTVO, gostin-

ske storitve in storitve nastanitve, d.d.
Skrajšana firma: INGRAD GOSTIN-

STVO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ramšak Franc, Celje, Ljubljanska 60,
razrešen 21. 6. 1996 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 6.
1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 47,185.000 SIT.

Rg-201423
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00851 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MEROT, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Lo-
če pri Poljčanah, sedež: Jernej 4a, 3215
Loče pri Poljčanah, pod vložno
št. 1/04415/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5705029
Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah,

Brezje 1a

Rg-201425
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00607 z dne 17. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD GRAMAT, Trgov-
ska in proizvodna družba, d.d., sedež:
Medlog 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5609887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šepec Anton, razrešen 27. 3. 1997;
direktor Kučiš Vladimir, Rogaška Slatina, Ob
progi 4, imenovan 27. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rihtaršič Leo-
pold, Aškerc Anton in Kučiš Vlado, izstopili
28. 5. 1997 ter Okrogar Bojan, Maučec
Matija in Žlajpah Dejan, vstopili 28. 5.
1997.

Rg-201427
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00390 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LIP POHIŠTVO, Predelava
lesa in trgovina, d.d., sedež: Liptovska
ul. 34, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02945/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5515548
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokelj Stane, razrešen 12. 3. 1997;
direktor Klokočovnik Adolf, dipl. oec., Slo-
venska Bistrica, Zg. Bistrica 87, imenovan
12. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201428

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00569 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD GOSTINSTVO, go-
stinske storitve in storitve nastanitve,
d.d., sedež: Ribarjeva 3, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04056/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5609968
Osnovni kapital: 50,185.000 SIT

Rg-201433
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01008 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KORS, Konfekcija oblačil,
Rogaška Slatina, p.o., Rogaška Slatina,
Prvomajska 29, sedež: Prvomajska 29,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/00001/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, članov nadzornega sveta, spre-
membo firme, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5034205
Firma. KORS, konfekcija oblačil, d.d.,

Rogaška Slatina
Skrajšana firma: KORS, Rogaška Slati-

na, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 172,575.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop
29. 5. 1997, vložek 17,257.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 29. 5.
1997, vložek 17,257.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 29. 5. 1997, vložek 34,515.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 29. 5. 1997, vlo-
žili 69,030.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 29. 5. 1997, vložili 34,516.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlaker Franc, Rogaška Slatina, Ra-
tanska vas 26, razrešen 29. 5. 1997 ter
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Koželj
Marjana, razrešena 29. 5. 1997.

Člani nadzornega sveta: Ban Franc, To-
mažič Zinka in Babič Marjan, vstopili 29. 5.
1997.



Stran 3982 / Št. 40 / 28. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 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; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

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

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01272/00857-1997/TP z dne 8. 9.
1997 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s sklepom sodišča Srg
97/01008 z dne 26. 11. 1997.

Rg-201440
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00508 z dne 12. 11. 1997 pod
št. vložka 1/06703/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195140
Firma: STEKLARSKI CENTER LESKO-

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

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Hausenbichlerje-

va ul. 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Leskošek Aleš, Celje, Ul. I.

štajerskega bataljona 10, vstop 6. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Leskošek Aleš, imenovan 6. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Le-
skošek Albert, Celje, Ul. I. štajerskega bata-
ljona 10, imenovan 6. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje.

Rg-201444
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01173 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AMA, trgovina in storitve,
d.o.o., Šentjur, Cesta Kozjanskega odre-
da 102, sedež: Cesta Kozjanskega odre-
da 102, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/02088/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, dejavnosti in uskladitev s standardno

klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala
z novimi vložki, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža ter za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1227343
Firma: AMA, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AMA, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Ložnica 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žic Mitja, izstop 13. 10.

1997; Hvalec Maksimiljan, izstop 13. 10.
1997; Voh Vladimir, Žalec, Partizanska uli-
ca 18, vstop 13. 10. 1997, vložek 125.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Zagorič-
nik Mitja, Žalec, Kidričeva 3, vstop 13. 10.
1997, vložek 125.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Sevšek Biserka, Celje, Ljub-
ljanska cesta 64, vstop 13. 10. 1997, vlo-
žek 125.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ogrizek Jelka, Petrovče, Petrovče 24,
vstop 13. 10. 1997, vložek 125.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Potočnik An-
drej, Griže, Pongrac 115, vstop 13. 10.
1997, vložek 125.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Zazijal Stojan, Prebold, Do-
lenja vas 81, vstop 13. 10. 1997, vložek
125.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Milič Milorad, Žalec, Bevkova 12, vstop
13. 10. 1997, vložek 125.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Debelak Valentina,
Prebold, Latkova vas 191, vstop 13. 10.
1997, vložek 125.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Jakopovič Alojz, Polzela, Pol-
zela 232, vstop 13. 10. 1997, vložek
125.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Sedovnik Martin, Žalec, V. Pirešica 5j, vstop
13. 10. 1997, vložek 125.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Slipčevič Ivan, Ža-
lec, Bevkova 10, vstop 13. 10. 1997, vlo-
žek 125.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rednak Stanislav, Žalec, Podvin 220,
vstop 13. 10. 1997, vložek 125.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žic Mitja, razrešen 13. 10. 1997;
direktor Zagoričnik Mitja, imenovan 13. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K/74.12 druž-

ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K/74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

KOPER

Rg-104815
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00691 z dne 17. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa DAN WINNER COMPANY, pod-
jetje za trgovino in zastopstvo, d.o.o., Ko-
per, sedež: Kidričeva 12, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04258/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti, prokuri-
sta in uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5786347
Firma: PRIMORSKI SEJEM, sejmi,

marketing, prireditve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMORSKI SEJEM,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Belveder b. št.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bartolič Nives, Koper, Ki-

dričeva 12, vstop 27. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Turk Matjaž, Koper, Veluščkova 5,
imenovan 1. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
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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 Tr-
govina 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 tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic, zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-105501
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01986 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LUKIN, trgovina export-im-
port, Portorož, d.o.o., sedež: XXX. divizi-
je 8, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03552/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo družbe-
nika ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5723418
Osnovni kapital: 2,414.995 SIT
Ustanovitelj: Lukin Mladen, Portorož,

XXX. divzije 8, vstop 20. 9. 1992, vložek
2,414.995 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lukin David, izstop 4. 4. 1994.

Rg-106932
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02676 z dne 9. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMENDES, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ankaran, sedež: Vlahovičeva
1, 6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/01769/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5521157
Sedež: 6280 Ankaran, Vlahovičeva 67
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hrabar Matjaž, Ankaran,

Vlahovičeva 67, vstop 1. 10. 1990, vložek
1,499.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 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;
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,



Stran 3984 / Št. 40 / 28. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
74.12, je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-108050
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02605 z dne 14. 5. 1997 pri
subjektu vpisa TEGOLA ROSSA – Trgovi-
na in turizem, d.o.o., Izola, sedež: Can-

karjev drevored 50, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/01139/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, spremembo druž-
benikov, zastopnikov, uskladitev akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5361591
Firma: TEGOLA ROSSA – Trgovina in

turizem, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: TEGOLA ROSSA,

d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Manžan 29
Osnovni kapital: 1,502.063,50 SIT
Ustanovitelj: Galli Giuseppina, izstop

15. 11. 1994; Scopece Armando, Foggia,
Italija, Via Napoli 14, vstop 15. 11. 1994,
vložek 1,502.063,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ademaj Emina, Izola, Korte 83,
razrešena 15. 11. 1994 in imenovana za
prokuristko, direktor Scopece Armando,
imenovan 15. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-110190

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00968 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SINTESY, d.n.o., poslovne
dejavnosti in posredništvo, Patricija Ju-
rinčič in ostali, sedež: Vena Pilona 5,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04929/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5903980
Ustanovitelj: Perič Nada, izstop 6. 11.

1995; Krameršteter Robert, Portorož, Uk-
marjeva ulica št. 4, Lucija, vstop 6. 11.
1995, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perič Nada, razrešena 6. 11.
1995; družbenik Krameršteter Robert, ime-
novan 6. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-110192
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00164 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SINTESY, d.n.o., poslovne
dejavnosti in posredništvo, Patricija Ju-
rinčič in ostali, sedež: Vena Pilona 5,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04929/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5903980
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
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;
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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
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dejavnost: samo menjalnice; pri dejavnosti
pod šifro 74.12, je izvzeta revizijska dejav-
nost.

Rg-110221
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02734 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa STAVBENIK – KOVINAR,
kovinarsko podjetje, d.o.o., Izola, sedež:
Industrijska cona b. št. 6310 Izola, pod
vložno št. 1/02230/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, spremembo družbeni-
kov in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5076064
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GRADBENO INDUSTRIJ-

SKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Koper,
Ul. 15. maja 16, vstop 21. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Prešeren Marjan, Čandek Boris, Žer-
jal Danilo, Hočevar Zdravko, Zrimšek Vojko
in Cigoj Dušan,  vsi izstopili 8. 12. 1994,
ter Berus Gabrijel in Nedved Marko, izstopi-
la 24. 4. 1997.

Rg-110222
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02737 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa STAVBENIK – ELEKTRO-
MONT, elektromontersko podjetje, d.o.o.,
Izola, sedež: Industrijska cona b. št. 6310
Izola, pod vložno št. 1/02233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
družbenikov in uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 54978257
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GRADBENO INDUSTRIJ-

SKO PODDJETJE STAVBENIK, d.d., Ko-
per, Koper, Ul. 15. maja 16, vstop
21. 6. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Cigoj Dušan, izstop
8. 12. 1994; Zrimšek Vojko, izstop 8. 12.
1994; Nedved Marko, izstop 24. 4. 1997;
Krmac Dino, izstop 8. 12. 1994; Repek
Stojan, izstop 8. 12. 1994; Jerman Sergej,
izstop 8. 12. 1994; Hočevar Zdravko, iz-
stop 8. 12. 1994; Ferš Alojz, izstop 19. 7.
1996.

Rg-110864
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00669 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/05006/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5904927001
Firma: BENTURA – Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Koper, Podružnica Maribor,
Ulica talcev 24

Skrajšana firma: BENTURA, d.o.o., Ko-
per – Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 24
Ustanovitelj: BENTURA – Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Koper, Župančičeva 27, vstop
17. 6. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopnje: direk-
tor Benčič Boris, Škofije, Plavje 44, imeno-

van 17. 6. 1996, zastopa podružnico brez
omejitev, razen pogodb o nakupu ali prodaji
nepremičnin, osnovnih sredstev, najemanju
kreditov in drugih opravil, s katerimi se za-
dolži prek vrednosti osnovnega kapitala, ki
jih lahko sklene le na podlagi veljavnega
sklepa skupščine; Breznar Franc, Orehova
vas, Na klancu 9, imenovan 17. 6. 1996,
kot vodja podružnice zastopa podružnico
brez omejitev, razen pogodb o nakupu ali
prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, na-
jemanju kreditov in drugih opravil, s katerimi
se zadolži prek vrednosti osnovnega kapita-
la, ki jih lahko sklene na podlagi veljavnega
sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-110872
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00683 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/05319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193538
Firma: IMPLANT, storitve in trgovina,

d.o.o., Škofije
Skrajšana firma: IMPLANT, d.o.o., Ško-

fije
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6281 Škofije, Spodnje Škofi-

je 13č
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kalmar Šandor, Dramalj,

Hrvaška, J. T. Košuljandića 22, vstop 20. 5.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kalmar Nela, Škofije, Spod-
nje Škofije 13č, vstop 20. 5. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kalmar Nela, imenovana 20. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Kalmar Šandor, imenovan 20. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;  5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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-
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vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123

Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12, druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-113997
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00816 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05346/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Krškem, spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5428041
Firma: LIBRETA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Piran

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

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Gregorčičeva 9
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Drobne Zoran, Sevnica,

Hermanova 32, vstop 20. 9. 1990, vložek
761.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Peternel Jožef, Sevnica, Drožanje 22, vs-
top 3. 2. 1994, vložek 761.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drobne Zoran, imenovan
20. 9. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Peternel Jožef, imenovan
3. 2. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6110 Pomorski
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem, pod
vložno št. 1/03647/00 s firmo: LIBRETA
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopa-
nje in svetovanje, d.o.o., Sevnica, Cankar-
jeva 1.

Rg-114009
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00025 z dne 17. 10. 1997 pri
subjektu vpisa MARINE SYSTEM, trgov-
sko, storitveno in turistično podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Kopališko nabrežje
5, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03457/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 31. 12. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5733278
Ustanovitelj: Lueck Peter, izstop 31. 12.

1995; Perkovič Miran, Koper, Cesta na
Markovec 53, vstop 26. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Lueck Peter, razrešen 31. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
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plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji 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; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-114318
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02735 z dne 30. 9. 1997 pri
subjektu vpisa STAVBENIK – VODOINSTA-
LACIJE, vodoinstalatersko podjetje,
d.o.o., Izola, sedež: Industrijska cesta b.
št. 6310 Izola, pod vložno št. 1/02231/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
membo družbenikov in uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5497876
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: GRADBENO INDUSTRI-
JSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16, vstop 21. 6. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Cigoj Dušan, Belina Angel, Grdina
Srečko, Vučko Marjan, Hočevar Zdravko,
Zrimšek Vojko, vsi izstopili 8. 12. 1994 ter
Nedved Marko, izstopil 24. 4. 1997.

Rg-114328
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00458 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SOLEUM, ekonomsko sve-
tovanje, inženiring in posredovanje,
d.o.o., Koper, sedež: Cesta na Markovec
53, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5695457
Firma: SOLEUM-ŠTRUKELJ & ŠTRU-

KELJ, ekonomsko svetovanje in storitve,
d.n.o., Prestranek

Skrajšana firma: SOLEUM-Štrukelj &
Štrukelj, d.n.o., Prestranke

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6258 Prestranek, Žeje 13
Ustanovitelja: Starič Vinko, izstop 15. 1.

1995; Štrukelj Joško in Štrukelj Ivana, oba
Prestranek, Žeje 13, vstopila 15. 1. 1995,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starič Vinko, razrešen 15. 1. 1995;
direktor Štrukelj Joško, imenovan 15. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 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.

Rg-114338

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00966 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa RUJNICA, notranja in zuna-
nja trgovina, gostinstvo, gradbeništvo,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 23, se-
dež: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04903/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in tipa zastopika ter pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5857759
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Peroša Milan, razrešen 11. 11.
1996; družbenik Tursić Dževad, Zavidoviči,
F. Jahiča 10, razrešen 11. 11. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Ivetac Neven, Ko-
per, Beblerjeva 10, imenovan 11. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.
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Rg-114340
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01194 z dne 22. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa GABIANO – Konfekcija, d.o.o.,
Izola, Plenčičeva ulica št. 6, sedež: Plenči-
čeva ulica št. 6. 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5157552
Firma: GABIANO, d.o.o., trgovina,

šport, turizem
Skrajšana firma: GABIANO, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Polje 5i
Ustanoviteljica: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, izstop 18. 12. 1996; Radujko
Jožica, Izola, Razgled 4, vstop 18. 12.
1996,vložek 9,022.270 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.120, družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-114341
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01195 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GABIANO, d.o.o., Trgovi-
na, šport, turizem, sedež: Polje 5i, 6310
Izola, pod vložno št. 1/01040/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5157552
Ustanovitelj: Radujko Jožica, izstop

18. 12. 1996; DYN, d.o.o., Izola, Elvire
Vatovec 4, vstop 18. 12. 1996, vložek
9,022.270 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-114352
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00293 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05349/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme in sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5787688
Firma: SEA TRADE, družba za trgovi-

no, d.o.o.
Skrajšana firma: SEA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Pusterla 17
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: PROPETROL AG OILTRAD-

ING EXPORT IMPORT, Hergiswil, Švica,
Schulhausstrasse 9, vstop 28. 5. 1993, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novljan Jurij, Ljubljana, Bohinjčeva
ulica 11, imenovan 28. 5. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/18855 dne 19. 4. 1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod vložno št.: 1/24006/00 s firmo: SEA
TRADE, družba za trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana.

Rg-115016
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00095 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MGM, mednarodna špedi-
cija, import-export, d.o.o., Koper, sedež:
Cesta na Markovec 61, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03214/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov, vložkov,
dejavnosti ter zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5636361
Firma: L & G – LOVA & GIURMANI,

trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: L & G – LOVA & GIUR-

MANI, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Ustanovitelja: Radakovič Milan, izstop

17. 1. 1996; Surladžioski Goce, izstop
17. 1. 1996; Buterin Miro, izstop 17. 1.
1996; Lova Stefano, Milano, Italija, Via Mas-
sarenti 27, vstop 17. 1. 1996,vložek
838.300 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jurman Aldo, Koper, Dolinska cesta 24e,
vstop 17. 1. 1996, vložek 838.300 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Radakovič Milan, razrešen 17. 1.
1996; Surladžioski Goce, razrešen 17. 1.
1996 kot namestnik direktorja; Buterin Mi-
ro, razrešen 17. 1. 1996 kot finančni direk-
tor; direktor Jurman Aldo, imenovan 17. 1.
1996, sklepa vse pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb
o kupoprodaji nepremičnin, osnovnih sred-
stev in kreditnih pogodb, ki jih lahko podpi-
še le na podlagi sklepa skupščine; proku-
rist Lova Stefano, imenovan 17. 1. 1996.

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-
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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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 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.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;

9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-115028

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01196 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa GALEB GRADBENIŠTVO,
d.o.o., Gradbeništvo, trgovina Izola, Po-
lje 5i, sedež: Polje 5i, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/03738/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev ter spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5708982
Ustanovitelji: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, Elvire Vatovec 4, vstop
30. 11. 1992, vložek 162.074,22 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Paliska Ivan, Izo-
la, Šared 26e, vstop 19. 12. 1996, vložek
40.518,55 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Čačić Mile, Izola, Cesta v Pregavor
11, vstop 19. 12. 1996, vložek
283.629,88 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Grom Bojan, Koper, Ul. Milana Spa-
siča 13, vstop 19. 12. 1996, vložek
486.222,64 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Radujko Jožica, Izola, Razgled 4,
vstop 19. 12. 1996, vložek 405.185,54
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Stopar
Irena, Ankaran, Regentova 6, vstop
19. 12. 1996, vložek 222.852,05 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Bavčar Vojko,
Koper, Trg revolucije 10, vstop 19. 12.
1996, vložek 121.555,66 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Brkljača Željko, Ko-
per, Partizanska c. 5a, vstop 19. 12.
1996, vložek 222.852,05 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Flajs Valter, Tolmin,
Soča 26, vstop 19. 12. 1996, vložek
405.185,54 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, vs-
top 19. 12. 1996, vložek 810.371,07 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Jovanović
Marjan, Izola, Cankarjev drevored 4, vstop
19. 12. 1996, vložek 668.556,14 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Pukl Franc, Izo-
la, Ul. Ferda Bidovca 7, vstop 19. 12.
1996, vložek 182.333,48 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Vadnjal Mateja, Ljub-
ljana, Cesta v Zeleni log 32, vstop 19. 12.
1996, vložek 40.518,55 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brkljača Željko, razrešen 19. 12.
1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki
pri posameznih poslih, katerih vrednost pre-
sega nominalni znesek osnovnega kapitala
družbe, in investicijah, katerih vrednost pre-
sega 5.000 DEM (pettisoč nemških mark) v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, mora biti sopodpisnik tudi
prokurist.

Rg-115045

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01356 z dne 10. 11. 1997 pod
št. vložka 1/05355/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:
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Matična št.: 1227718
Firma: OX, d.o.o., trgovina in posredo-

vanje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: OX, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ŠIMAN, d.o.o., Ljubljana,

Tomšičeva 3, vstop 30. 9. 1997, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Novoselc Petra, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 7, vstop 30. 9. 1997, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novoselc Petra, imenovana 30. 9.
1997, ki kot poslovodkinja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
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;
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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami.

Rg-115201

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00797 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KOCJAN, podjetje za av-
toprevozništvo in mednarodni trans-
port, d.o.o., Koper, sedež: Vena Pilona
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04706/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5842646
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjan Josip in Kocjan Ma-

rija, oba Koper, Vena Pilona 14, vstopila
1. 7. 1993, vložila po 860.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-115230

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00541 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MEDIAMAR – Mednarodna
pomorska špedicijska agencija in trgo-
vina, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 23, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00695/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5291461
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 8
Ustanovitelj: Flego Žarko, izstop 5. 9.

1997; Flego Dania, Koper, II. prekomorske
brigade 43, vstop 5. 9. 1997, vložek
450.000,40 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-115234
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00831 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa COLUMBUS – Trgovina in
turizem, d.o.o., Portorož, sedež: Čokova
1, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04067/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, spremem-
bo naslova družbenikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5751519
Sedež: 6320 Portorož, Obala

št. 112-114
Ustanovitelja: Spahalić Nihad, Sarajevo,

BiH, Hamze Hume 2, vstop 25. 11. 1992,
vložek 650.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Tošović Sinka, Sarajevo, BiH, Te-
heranski trg št. 8, vstop 13. 3. 1995, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo

s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12, druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-116540
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00838 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MASIM, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Križ, sedež: Križ 237,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/04996/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5915422
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelja: Macarol Matejka in Maca-

rol Simon, oba Sežana, Križ 237, vstopila
6. 9. 1995, vložila po 5,750.000 SIT, od-
govornost. ne  odgovarjata.

Rg-116700
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00005 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa POGLED – podjetje za tr-
govino, turizem, storitve, razvoj in
svetovanje, izvoz-uvoz, d.o.o., Postojna
sedež: Dolomitskega odreda 17, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/02451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop družbenikov, zastopnika, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5528356
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanovitelji: Petkovšek Slavko, Planina,

Planina 203, vstop 26. 5. 1994, vložek
515.130 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Gajster Dužnik Ines, Postojna, Ulica dolo-
mitskega odreda 17, vstop 26. 5. 1994,
vložek 343.420 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Gajster Mihael, Potojna, Ulica do-
lomitskega odreda 17, vstop 26. 5. 1994,
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vložek 359.030 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Dužnik Alojz, Postojna, Hrenovice
35, vstop 9. 9. 1991, vložek 343.420 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Petkovšek Slavko, imenovan
26. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 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; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-

no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 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.; 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; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic, zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-116701
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00008 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa DOMINO – trgovina,
proizvodnja, inženiring, d.o.o., Prestra-
nek, sedež: Ivana Vadnala 4, 6258
Prestranek, pod vložno št. 1/02149/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5506760
Osnovi kapital: 1,629.937 SIT
Ustanovitelj: Fatur Pavel, Prestranek, Iva-

na Vadnala 4, vstop 11.2. 1991, vložek
1,629.937 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
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Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-116707
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00289 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LUNIMA, podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino na debelo in drobno, za-
stopstvo in konsignacijo, d.o.o., Postoj-
na, Zalog 20, sedež: Zalog 20, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/04533/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, tipa zastopnika, vstop
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5814154
Firma: LUNIMA – LEKIČ & LESKOVAR,

podjetje za uvoz, izvoz, trgovino na
debelo in drobno, zastopstvo in kon-
signacijo, d.n.o.

Skrajšana firma: LUNIMA – Lekič & Le-
skovar, d.n.o., Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Lekić Marja, Rijeka, Hr-
vaška, Ul. Ante Kovačiča 8, izstopila iz
d.o.o. in vstopila v d.n.o. 13. 3. 1995, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Leskovar Lavra, in Leskovar Marjan,
oba Postojna, Zalog 20, vstopila 13. 3.
1995, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lekić Marja, razrešena 13. 3.
1995 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 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;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
74.12, je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-116708
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00514 z dne 18. 12. 1997 pri
subjektu vpisa POSVET – poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Koper, sedež: Rozmanova
24, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00889/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova družbenice in zastopnice, za-
stopnikov, prokuro ter uskladitev dejavnoti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5338891
Firma: MM INTELEKTA – poslovne in

podjetniške rešitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MM INTELEKTA, d.o.o.
Ustanoviteljica: Blažič Mojca, Koper,

Krožna c. 27, vstop 16. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Faflek Štefan, razrešen 15. 5. 1995;
Blažič Mojca, razrešena 15. 5. 1995 kot
namestnica direktorja in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Blažič Matija, Koper, Krožna c. 27,
imenovan 24. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 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; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost; pri dejavnosti pod šifro
74.60 – poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje, opravlja družba samo dejavnost varo-
vanja.

Rg-116709
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00634 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MARKETING GALEB,
d.o.o., Podjetje za trgovino, svetovanje
in marketing, Izola, Polje 5i, sedež: Polje
5i, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00783/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev ter spremembo imena družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5300517
Ustanovitelji: Faganel Cveto, izstop 9. 5.

1995; Paliska Ivan, Izola, Šared 26e, vstop
7. 11. 1989 vložek 552.445 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Pinter Ivan, izstop 9. 5.
1995; Čačič Milan, Izola, Partizanska 1,
vstop 7. 11. 1989, vložek 769.010 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Grom Bojan, Ko-
per, Milana Spasiča 13, vstop 7. 11. 1989,
vložek 1,601.387 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jovanović Marjan, Izola, Cankarjev
drevored 4, vstop 7. 11. 1989, vložek
1,689.781 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, vs-
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top 7. 11. 1989, vložek 1,935.810 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Pukl Franc, Izola,
Ferda Bidovca 7, vstop 7. 11. 1989, vlo-
žek 552.445 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Radujko Jožica, Koper, Cesta na Mar-
kovec 49, vstop 7. 11. 1989, vložek
1,228.659 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Stopar Irena, Ankaran, Regentova 6,
vstop 7. 11. 1989, vložek 692.402 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Bavčar Vojko, Ko-
per, Trg revolucije 10, vstop 7. 11. 1989,
vložek 792.582 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Valenčič Danica, Izola, Prisojna pot
7, vstop 6. 9. 1990, vložek 708.608 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Brkljača Želj-
ko, Koper, Partizanska 5, vstop 6. 9. 1990,
vložek 552.445 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vehovec Marjan, Šenčur pri Kra-
nju, Voklo 105, vstop 6. 9. 1990, vložek
552.445 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Flajs Valter, Tolmin, Soča 26, vstop
12. 4. 1991, vložek 1,228.659 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vadnjal Mateja, Por-
torož, Liminjanska 8, vstop 1. 3. 1992, vlo-
žek 770.484 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-116713
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00098 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa vpisa BAN – Trgovina, mar-
keting in storitve, d.o.o., Izola, sedež:
Cankarjev drevored 4, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/04251/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in pooblastil ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5779723
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kofol Nevio, razrešen 28. 12. 1995;
Sedmak Zvonko, Koper, Podbrežna 12, raz-
rešen 28. 12. 1995 kot pomočnik direktor-
ja in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pogodb o nakupu
ali prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev
ali darilnih in kreditnih pogodb, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-116717
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00191 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ESIMIT-TECHNOLOGY,
d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Nikole Te-
sle 4, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/02323/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo družbenikov,
zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5314127
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milinović Ivan, izstop 29. 2.

1996; ESIMIT SPA, Gorica, Italija, Via Ros-
sini 15, vstop 11. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Simčič Igor, razrešen 29. 2. 1996;
zastopnik Milinovič Ivan, razrešen 29. 2.
1996; direktor Surina Vojko, Jelšane; Jel-
šane 14, imenovan 29. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-116718
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00196 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ESIMAC – Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež:
Vodnikova 36, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/02968/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5654432
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vilharje-

va 27a
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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;
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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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic.

Rg-116720
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00205 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa NOVI TRADE – Uvoz, izvoz,
zastopstva, konsignacija, d.o.o., Vodni-
kova 36, Ilirska Bistrica, sedež: Vodniko-
va 36, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/01526/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-

me, in sedeža ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5415608
Firma: NOVI TRADE – Proizvodnja in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVI TRADE, d.o.o.
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vilharje-

va 27a
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pridejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic.

Rg-116721
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00229 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AUTOIN – Trgovina z vozili
in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Polje 5,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5864682
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:

2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina 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; 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-
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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; 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
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; 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnic, zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-116722
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00239 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SLODAN – Proizvodnja, tr-
govina, zastopstvo in turizem, d.o.o., Ko-
per, sedež: Beblerjeva ul. b. št. , 6000
Koper, pod vložno št. 1/02336/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5509122
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 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; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.
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KRANJ

Rg-100457
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03692 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa VEČ, svetovanje in inženi-
ring, Kranj, d.o.o., sedež: Bertoncljeva
10, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev in razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična številka: 5795133
Osnovni kapital: 1,694.794 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Stanislav, Kranj, Ber-

toncljeva 10, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,694.794 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev.

Rg-100477
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03688 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AQUARIUM, podjetje za pro-
met in razmnoževanje tropskih akvarij-
skih rib in rastlin, ptičev in malih živali,
tehnične opreme in pribora, d.o.o., Les-
ce, 1092-94, sedež: Dobrška 1, 64248
Lesce, pod vložno št. 1/01172/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična številka: 5617561
Firma: AQUARIUM, podjetje za promet

in razmnoževanje tropskih akvarijskih

rib in rastlin, ptičev in malih živali, teh-
nične opreme in pribora, d.o.o., Lesce

Sedež: 4248 Lesce, Dobrška 1
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 0124

Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.

Rg-103388
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00630 z dne 16. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ALPLES STROJEGRAD-
NJA, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica
48d, 64228 Železniki, pod vložno
št. 1/02435/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična številka: 5501580
Firma: ALPLES STROJEGRADNJA,

d.o.o., Železniki
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 48d
Ustanovitelj: ALPLES INDUSTRIJA PO-

HIŠTVA, Železniki, d.o.o., izstop 12. 4.
1996; ALPLES POHIŠTVO, d.o.o., Železni-
ki, Češnjica 48a, vstop 12. 4. 1996, vložek
9,340.053,40 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-106153
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04104 z dne 6. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROSISTEM, podjetje za
proizvodnjo strojev in naprav, Naklo,
d.o.o., sedež: Pokopališka 3, 4202 Na-
klo, pod vložno št. 1/01093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in vložka družbenika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5879868
Osnovni kapital: 1,533.400 SIT
Ustanovitelj: Rugelj Roman, Begunje na

Gorenjskem, Begunje 20, vstop
26. 12. 1989, vložek: 1,533.400 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1997: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih 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; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih

kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov.

Rg-108362
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00490 z dne 26. 5. 1997 pod
št. vložka 1/06000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična številka: 1189735
Firma: PR KOVAČ, gostinstvo, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PR KOVAČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4245 Kropa, Kropa 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Staroverski Metod, Radov-

ljica, Cankarjeva 30, vstop 1. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Staroverski Metod, imenovan 1. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, 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; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-110538
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00332 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PAPIRNICA ALENKA, trgov-
sko podjetje na drobno in debelo, uvoz



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 28. 5. 1998 / Stran 3997

in izvoz ter storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Partizanska 13, 64000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/02731/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5894590
Sedež: 4000 Kranj, Partizanska 13
Osnovni kapital: 2,852.481 SIT
Ustanoviteljica: Štrukelj Alenka, Golnik,

Tenetiše 55, vstop 21. 10. 1991, vložek
2,852.481 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Štrukelj Alenka, imenovana 21. 10. 1991,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na 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; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-110621
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00339 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa BERNIK, proizvodno in tr-
govsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva 8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5496489
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bernik Ivan, Kanal ob Soči,

Kambreško 23, vstop 4. 4. 1991, vloček

1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3614 Proizivodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi

živalmi; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n..

Rg-110636
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00026 z dne 6. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa ANDICOM, import-export,
Kranj, d.o.o., sedež: Trg Prešernove bri-
gade 10, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04217/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo sedeža, družbenikov, zastop-
nikov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5713927
Sedež: 4000 Kranj, Predoslje 120
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelj: Ćosić Miro, izstop 20. 12.

1994; Kerč Marko, Kranj, Predoslje 120,
vstop 20. 12. 1994, vložek 1,740.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ćosić Miro, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Kerč Marko, imenovan 20. 12.
1994, zastopa druzbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1997: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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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
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n..

Rg-111409
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00944 z dne 10. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06017/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična številka: 1199684
Firma: WORLD NET, družba za infor-

macijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: WORLD NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni trg 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: RODEO TRADE, trgovina

na debelo in drobno, Škofja Loka, Mestni
trg, vstop 15. 5. 1997, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; BELGRAVE
INTERNATIONAL LLC, Suite 300a, Two
Greenvile Crossing, 4001 Kennett Pike,
p.o., Box 447, Delaware, ZDA, Wilmington,
New Castle County, vstop 15. 5. 1997, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ambrožič Damijan, Kranj, Cesta 1.
maja 24, imenovan 15. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997:
22150 Drugo založništvo; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 64200 Telekomunikacije; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančn-
im posredništvom; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami;  72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-111413
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00972 z dne 8. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa MAKUM, trgovsko in storitve-
no podjetje Hotavlje, d.o.o., sedež: Ho-
tavlje 10, 64224 Gorenja vas, pod vlož-
no št. 1/04474/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična številka: 5734517
Sedež: 4224 Gorenja vas, Hotavlje 10
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
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; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 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; 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7482 Pakiranje.

Rg-111435
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00255 z dne 24. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ENIGMA, podjetje za indu-
strijsko oblikovanje, inženiring in trgovi-
no, Kranj, Kuratova 1, d.o.o., sedež: Ku-
ratova 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01360/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme in skrajšane firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5880149
Firma: ENIGMA, podjetje za industrij-

sko oblikovanje, računalniški inženiring
in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: ENIGMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Česen Primož, Kranj, Kura-

tova 1, vstop 8. 5. 1990, vložek 1,512.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini

z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 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
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Rg-111439
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00830 z dne 22. 7. 1997 pri
subjektu vpisa MCT, prevozi in storitve,
d.o.o., Cerklje, sedež: Trnovlje 45, 4207
Cerklje, pod vložno št. 1/04900/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5770483
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1997: 1760

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil;  1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 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, 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-111448
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00807 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa IZOLIRKA - PIROTERM, in-

dustrija izolacijskih in protipožarnih ma-
terialov in sistemov, Češnjevek, d.o.o.,
sedež: Češnjevek 17, 4207 Cerklje, pod
vložno št. 1/00959/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo naziva
družbenika, spremembo pooblastil zastop-
nika, spremembo dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična številka: 5340535
Ustanovitelj: IZOLIRKA, industrija izola-

cijskih materialov, Ljubljana, d.o.o., Ljublja-
na, Ob železnici 18, vstop 19. 2. 1990, vlo-
žek 97,210.388 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radulovič Branko, Ljubljana, Brileje-
va 2, razrešen 20. 12. 1994 in imenovan
za direktorja, ki lahko sklepa glede razpola-
ganja z nepremičninami, njihovim delom ali
o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter po naravi podobne druge posle,
le na podlagi predhodnega soglasja organa
upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4532 Izola-
cijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-111449
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00674 z dne 16. 7. 1997 pri
subjektu vpisa TERA, podjetje za pro-
izvodnjo in inženiring strojne in kmetij-
ske opreme, d.o.o., sedež: Žirovnica 69,
4274 Žirovnica, pod vložno
št. 1/03386/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5613086
Ustanovitelja: Mežek Franc, Žirovnica,

Žirovnica 69, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,314.200 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mežek Ana, Žirovnica, Žirovnica 69,
vstop 5. 4. 1995, vložek 657.100 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-111453
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01056 z dne 4. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE,
S.E.I.K.O. - ŽELEZARNE JESENICE, pod-
jetje za strojegradnjo, elektroniko, izbolj-
šave konstrukcije in obrt, d.o.o., sedež: C.
železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
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št. 1/04180/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in odsvoji-
tev poslovnega deleža s temile podatki:

Matična številka: 5688400
Ustanovitelj: ŽELEZARNA JESENICE,

d.o.o., izstop 31. 5. 1995; Slovenske žele-
zarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop
31. 5. 1995, vložek 182,348.412,20 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-111454
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01060 z dne 4. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa ENERGETIKA - ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za proizvodnjo in
storitve na področju energetike, d.o.o.,
sedež: C. železarjev 8, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/04179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in odsvojitev poslovnega deleža s te-
mile podatki:

Matična številka: 5688337
Ustanovitelj: ŽELEZARNA JESENICE,

d.o.o., izstop 31. 5. 1995; Slovenske žele-
zarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop
31. 5. 1995, vložek 388,485.445,20 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-111462
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01092 z dne 4. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROSISTEM, podjetje za
proizvodnjo strojev in naprav, Naklo,
d.o.o., sedež: Pokopališka 3, 4202 Na-
klo, pod vložno št. 1/01093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična številka: 5879868
Ustanovitelj: Rugelj Roman, izstopil

14. 6. 1995; Rugelj Davorin, Naklo, Poko-
pališka pot 3, vstop 14. 6. 1995, vložek
1,533.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rugelj Roman, razrešen 14. 6. 1995;
direktor Rugelj Davorin, imenovan 14. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111463

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04064 z dne 3. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE -
ŽELEZARNA JESENICE - ACRONI, pod-
jetje za proizvodnjo jekla in jeklenih iz-
delkov, d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta že-
lezarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04172/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža
in skrajšane firme ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična številka: 5688418
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE

ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla
in jeklenih izdelkov, d.o.o.

Skrajšana firma: SŽ ACRONI, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Borisa

Kidriča 44
Ustanovitelj: Železarna Jesenice, d.o.o.,

Jesenice, C. železarjev 8, vstop
19. 12. 1992, vložek 8.457,867.190,30
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov;  2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
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; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 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; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil 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 po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202  Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov.

Rg-112113
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01109 z dne 19. 8. 1997 pri
subjektu vpisa STOP TRADE, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, storitve, marke-
ting, zunanjo trgovino, gostinstvo, turi-
zem, šport, zastopanje tujih partnerjev
in konsignacijo, Kranj, sedež: Gasilska
8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05192/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje kapitala s te-
mile podatki:

Matična številka: 5636949
Firma: STOP TRADE, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, storitve, marketing,
ZT trgovino, gostinstvo, turizem, šport,
zastopanje tujih partnerjev in konsigna-
cijo, Kranj

Skrajšana firma: STOP TRADE, d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kalan Ljudmila, Kranj,

Gasilska 8, vstop 28. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, poblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kalan Ljudmila, imenovana
1. 7. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112114
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01108 z dne 19. 8. 1997 pri
subjektu vpisa IPEPE, d.o.o., trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, Tržič,
sedež: Zvirče 65, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/03146/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 55894444
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Pavel, Tržič, Zvirče

65, vstop 14. 2. 1992, vložek 1,557.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-112115
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01107 z dne 19. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ZIDARSTVO PETERNELJ,
gradbene storitve, d.o.o., Žiri, sedež: Do-
bračevska 16, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/03143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična številka: 5587204
Osnovni kapital: 1,501.972,40 SIT
Ustanovitelj: Peternelj Janez, Žiri, Do-

bračevska 16, vstop 24. 2. 1992, vložek
1,501.972,40 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.
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Rg-112116
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01106 z dne 19. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ROYAL IMPEKS, inženirig,
trgovina, turizem, zastopanje, storitve,
Kranj, sedež: Na skali 1, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02517/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje kapita-
la, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenika, imena družbenika in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična številka: 5512263
Firma: ROYAL IMPEKS, d.o.o., inženi-

ring, trgovina, zastopanje
Skrajšana firma: ROYAL IMPEKS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rojšek Jože, izstop

5. 5. 1993; Osredkar Helena Alenka, Ljub-
ljana, Trubarjeva 61, vstop 21. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojšek Jože, razrešen 5. 5. 1993;
družbenica Osredkar Alenka, razrešena
5. 5.1993 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 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,

radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n..

Rg-112118
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00720 z dne 19. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5003563
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Jamnik Janez, razrešen 1. 6. 1996 kot član
uprave (direktor); član uprave Jelovčan Mi-
lan, Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 7, imeno-
van 1. 7. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-112120
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03105 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa RUS, podjetje za turizem,
trgovino in storitve, d.o.o., Sp. Gorje, se-
dež: Sp. Gorje 26, 4247 Zg. Gorje, pod
vložno št. 1/03211/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev, zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5590396
Osnovni kapital: 1,553.392 SIT
Ustanovitelja: Šefič Almir, Jesenice, Sve-

tinova 11, vstop 22. 12. 1993, vložek
1,543.392 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zalokar Klavdija, Zgornje Gorje, Spod-
nje Gorje 26, vstop 1. 10. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
lokar Klavdija, imenovana 1. 10. 1994 za
namestnico direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Rg-112121
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01033 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa PIVKLES, družba za prede-
lavo lesa, trgovino in storitve, d.o.o., Ži-
ri, sedež: Osojnica 4, 64226 Žiri, pod
vložno št. 1/01849/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
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Matična številka: 5846188
Sedež: 4226 Žiri, Osojnica 4
Dejavnost, vpisana 29. 8. 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;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi 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; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;

6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-112122
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01042 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa SVETLE, družba za galerij-
sko dejavnost, trgovino in storitve,
d.o.o., Žiri, sedež: Triglavska ul. 25,
64226 Žiri, pod vložno št. 1/03944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5670616
Dejavnost, vpisana 29. 8. 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;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 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.; 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); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;

9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n..

Rg-112124
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01027 z dne 29. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06033/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda osnovna šola
Poljane s temile podatki:

Matična številka: 1199498
Firma: OSNOVNA ŠOLA POLJANE,

4223 Poljane
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4223 Poljane, Poljane 100
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Gorenja vas - Polja-

ne, Gorenja vas, Poljanska cesta 87, vstop
28. 2. 1997, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ob-
lak Ivanka, Gorenja vas, Prelesje 9, imeno-
vana 13. 5. 1997, kot v.d. ravnatelja zasto-
pa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev  in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje.

Rg-112125
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01473 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa VRTINEC, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Preddvor, sedež: Preddvor
148, 64205 Preddvor, pod vložno
št. 1/03526/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična številka: 5628512
Sedež: 4205 Preddvor, Preddvor 148
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Barbara, Preddvor,

Preddvor 148, vstop 25. 3. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kokalj Tomaž, Ljubljana, Demšarjeva 21,
vstop 23. 11. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 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-
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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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-

jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..

Rg-112127
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00379 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa NIRO STEEL, proizvodnja
prirobnic in elementov iz nerjavnih je-

kel, d.o.o., sedež: Cesta železarjev 8,
64270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in de-
ležev ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5864364
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-

zarjev 8
Ustanovitelji: Nanut Sonia, izstop 12. 3.

1997; Smolej Roman, Jesenice, Ul. H.
Verdnika 36, vstop 28. 7. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kosec Peter, Ljubljana, V Murglah 93, vs-
top 28. 7. 1994, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Brelih Frančišek,
Jesenice, Kurirska 3, vstop 12. 3. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-112128
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01064 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa JERNEJLES, družba za
predelavo in proizvodnjo lesa in trgovi-
no, d.o.o., Žiri, sedež: Račeva 18, 64226
Žiri, pod vložno št. 1/05314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5836719
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 0121

Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Re-
ja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 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; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
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TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov.

Rg-112129
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01373 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa FINEKS, finančno-eko-
nomski inženiring, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska c. 24a, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/04158/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, razširi-
tev dejavnosti in spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična številka: 5691605
Sedež: 4000 Kranj, Ručigajeva 12
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-112130
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01044 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TECHMOLD, proizvodno in
trgovsko podjetje, Bled, d.o.o., sedež: Za

potokom 7b, 64260 Bled, pod vložno
št. 1/03718/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična številka: 5641691
Sedež: 4260 Bled, Za potokom 7b
Ustanovitelji: Trebuch Friedrich, izstop

25. 5. 1995; TECHNOPLAST, d.o.o., Bled,
Za potokom 7b, vstop 25. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 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;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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-



Stran 4006 / Št. 40 / 28. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 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; 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 račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-112131
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00702 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO LESCE, podjetje za
promet z avtomobili, d.o.o., Lesce, se-
dež: Rožna dolina 36, 4248 Lesce, pod
vložno št. 1/05399/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5878403
Sedež: 4248 Lesce, Rožna dolina 36
Ustanovitelji: Novak Vasilij, izstop 26. 7.

1996; Novak Matjaž, Lesce, Rožna dolina
36, vstop 30. 5. 1995, vložek 2,335.493
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Novak
Emilija, izstop 26. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-112134
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00585 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa OBRTNO PODJETJE
KRANJ, p.o., sedež: Mirka Vadnova 1,
64000 Kranj, pod vložno št. 1/00647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, tipa zastopnika, kapital,
člane nadzornega sveta in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 5067766
Firma: OBRTNO PODJETJE KRANJ,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 1
Osnovni kapital: 70,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Kotnikova 28, vstop 11. 11. 1996, vložek
14,486.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad, Ljubljana, Mirna uli-
ca 6, vstop 11. 11. 1996, vložek
12,186.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Odškodninski sklad, Ljubljana, Mirna
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ulica 6, vstop 11. 11. 1996, vložek
7,010.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rode Franc, Šenčur, Srednja vas 37,
vstop 11. 11. 1996, vložek 554.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bobnar Jože,
Cerklje na Gorenjskem, Velesovo 64, vstop
11. 11. 1996, vložek 212.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Pokorn Franc, Kranj,
Ul. Gorenjskega odreda 4, vstop 11. 11.
1996, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Pirc Darko, Cerklje na Go-
renjskem, Dvorje 72, vstop 11. 11. 1996,
vložek 442.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pogačnik Marjan, Tržič, Kovorska
5, vstop 11. 11. 1996, vložek 544.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Jagodic
Stanislav, Cerklje na Gorenjskem, Visoko
1c, vstop 11. 11. 1996, vložek 546.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Cenko
Darko, Kranj, C. Jaka Platiše 3, vstop
11. 11. 1996, vložek 394.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bubulj Miroslav,
Kranj, Gogalova 4, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 440.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kristanc Tomaž, Šenčur, Srednja vas
pri Šenčurju 119, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 230.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bolka Janez, Cerklje na Gorenjskem,
Trata pri Velesovem 22, vstop 11. 11.
1996, vložek 542.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Koglar Peter, Cerklje na Go-
renjskem, Ul. Andreja Vavkna 13, vstop
11. 11. 1996, vložek 398.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Taškar Anton, Mav-
čiče, Mavčiče 14, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 536.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Draksler Jožef, Kranj, Smledniška
c. 102, vstop 11. 11. 1996, vložek
396.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jenko Rajko, Kranj, Šempeterska 45, vs-
top 11. 11. 1996, vložek 482.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Pirc Stanislav,
Cerklje na Gorenjskem, Stara c. 5, vstop
11. 11. 1996, vložek 396.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Cvijanovič Zoran,
Kranj, Rudija Papeža 34, vstop 11. 11.
1996, vložek 444.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Bogataj Feliks, Kranj, Blei-
weisova 58, vstop 11. 11. 1996, vložek
498.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Hočevar Janez, Naklo, Temniška 17, vstop
11. 11. 1996, vložek 268.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Galič Smajil, Kranj,
Trg Prešernove brigade 8, vstop 11. 11.
1996, vložek 506.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Eršte Jožef, Kranj, Cesta 1.
maja 67, vstop 11. 11. 1996, vložek
396.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Porenta Marko, Kranj, C. na Belo 6, vstop
11. 11. 1996, vložek 340.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Zaplotnik Peter, Tr-
žič, Senično 28, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 544.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lombar Luka, Golnik, Golnik 137,
vstop 11. 11. 1996, vložek 488.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Mlinar Jožef,
Kranj, Zasavska c. 50, vstop 11. 11. 1996,
vložek 504.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Fabjan Ladislav, Tržič, Kranjska
c. 42, vstop 11. 11. 1996, vložek 396.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Pelko Mi-
hael, Kranj, Jezerska c. 104, vstop 11. 11.
1996, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Simič Spasoje, Kranj, Jaka
Platiše 1, vstop 11. 11. 1996, vložek

566.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Fajfar Emil, Zg. Besnica, Jamnik 8, vstop
11. 11. 1996, vložek 154.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Gavranovič Ante,
Kranj, Mirka Vadnova 1, vstop 11. 11.
1996, vložek 144.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Ševo Milan, Cerklje na Go-
renjskem, Adergas 2, vstop 11. 11. 1996,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kršič Novak, Kranj, Belska c. 46,
vstop 11. 11. 1996, vložek 506.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Zupanič Mari-
ja, Kranj, Oprešnikova 2, vstop 11. 11.
1996, vložek 396.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kenda Srečo, Kranj, Gol-
niška c. 6, vstop 11. 11. 1996, vložek
486.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pravst Janez, Kranj, Zasavska c. 6, vstop
11. 11. 1996, vložek 510.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bregar Ana, Kranj,
Britof 408, vstop 11. 11. 1996, vložek
586.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Roblek Jožef, Cerklje na Gorenjskem, Zg.
Brnik 24, vstop 11. 11. 1996, vložek
396.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kern Jožef, Šenčur, Srednja vas 95, vstop
11. 11. 1996, vložek 488.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Snedec Janez, Cer-
klje na Gorenjskem, Ul. Andreja Vavkna 23,
vstop 11. 11. 1996, vložek 536.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pokorn Šte-
fan, Golnik, Trstenik 52, vstop 11. 11.
1996, vložek 624.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Čelik Zdenka, Kranj, Ješeto-
va 31, vstop 11. 11. 1996, vložek 436.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kremžar
Andrej, Šenčur, Pipanova 110, vstop
11. 11. 1996, vložek 492.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Čarman Franc,
Kranj, Galetova ul. 9, vstop 11. 11. 1996,
vložek 396.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Gorjanc Hermina, Kranj, Ul. Janka
Puclja 1, vstop 11. 11. 1996, vložek
186.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zupanc Janez, Šenčur, Na vasi 9, vstop
11. 11. 1996, vložek 456.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Pestar Branko, Cer-
klje na Gorenjskem, Adergas 8, vstop
11. 11. 1996, vložek 144.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Perko Janez, Dup-
lje, Sp. Duplje, vstop 11. 11. 1996, vložek
548.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Plevnik Anton, Kranj, Valjavčeva 3, vstop
11. 11. 1996, vložek 506.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kremenovič Vukan,
Kranj, Struževo 2c, vstop 11. 11. 1996,
vložek 472.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jenko Primož, Cerklje na Gorenj-
skem, Zg. Brnik 99, vstop 11. 11. 1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Toporš Janez, Kranj, Grosova ul. 20,
vstop 11. 11. 1996, vložek 396.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Ipavec Jože,
Cerklje na Gorenjskem, Zalog 61, vstop
11. 11. 1996, vložek 528.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kavaš Jože, Kranj,
Petotnikova ul. 22, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 396.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Banjac Vidoslav, Kranj, Gorenjskega
odreda 10, vstop 11. 11. 1996, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Franc, Kranj, Jezerska c. 67, vstop
11. 11. 1996, vložek 398.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bolka Martin, Cer-
klje na Gorenjskem, Trata 22, vstop 11. 11.

1996, vložek 398.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kauc Franc, Preddvor, Poto-
če 34, vstop 11. 11. 1996, vložek 346.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Roblek
Marjan, Kranj, Mlaška c. 79, vstop 11. 11.
1996, vložek 616.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Benedik Zofija, Kranj, Šiško-
vo naselje 42, vstop 11. 11. 1996, vložek
496.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kern Miha, Kranj, Hrastje 18, vstop 11. 11.
1996, vložek 456.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Boštar Stanislava, Kranj, Tr-
boje 4, vstop 11. 11. 1996, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Cmrečnjak Jana, Kranj, Planina 64, vstop
11. 11. 1996, vložek 536.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Sušnik Branislav,
Kranj, Mlaška c. 92, vstop 11. 11. 1996,
vložek 398.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Roblek Ivan, Cerklje na Gorenj-
skem, Velesovo 76, vstop 11. 11. 1996,
vložek 588.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Čulo Ante, Kranj, Levstikova 1, vs-
top 11. 11. 1996, vložek 262.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Pušavec Albin,
Cerklje na Gorenjskem, Velesovo 69, vstop
11. 11. 1996, vložek 460.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Babnik Franc, Med-
vode, Zbilje 3b, vstop 11. 11. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šilar Dušan, Kranj, Sp. Bitnje 26, vstop
11. 11. 1996, vložek 444.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Jagodic Anton, Cer-
klje na Gorenjskem, Velesovo 62, vstop
11. 11. 1996, vložek 446.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Roblek Metod, Cer-
klje na Gorenjskem, Velesovo 76, vstop
11. 11. 1996, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kimovec Marija,
Šenčur, Sveteljeva 2, vstop 11. 11. 1996,
vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Križaj Marko, Golnik, Tenetiše 66,
vstop 11. 11. 1996, vložek 286.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Zupanec Dra-
go, Cerklje na Gorenjskem, Ul. Andreja
Vavkna 39, vstop 11. 11. 1996, vložek
198.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Glavan Jože, Cerklje na Gorenjskem, Po-
ženk 36, vstop 11. 11. 1996, vložek
538.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bernik Miloš, Kranj, Šorlijeva ul. 31, vstop
11. 11. 1996, vložek 396.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Stare Marija, Cer-
klje na Gorenjskem, Trata 27, vstop 11. 11.
1996, vložek 486.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Jerebic Iztok, Bled, C. svo-
bode 4, vstop 11. 11. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Krajec Jože, Kranj, Ul. 1. avgusta 11, vstop
11. 11. 1996, vložek 538.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Šakanovič Fanjo,
Kranj, Ul. Janeza Puharja 6, vstop 11. 11.
1996, vložek 560.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kalan Valentin, Medvode,
Sp. Senica 21, vstop 11. 11. 1996, vložek
608.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Goričan Marjeta, Kranj, Mrakova 1, vstop
11. 11. 1996, vložek 522.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Polajnar Vinko, Šen-
čur, Mlakarjeva 4, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 486.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Erzar Pavla, Cerklje na Gorenjskem,
Stara c. 26, vstop 11. 11. 1996, vložek
536.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Globočnik Anica, Zg. Besnica, Sp. Besnica
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68b, vstop 11. 11. 1996, vložek 508.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Korče
Uroš, Kranj, Gosposvetska c. 1, vstop
11. 11. 1996, vložek 258.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Pavc Frančišek,
Preddvor, Srednja Bela 4, vstop 11. 11.
1996, vložek 396.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Viharnik Marija, Kranj, Jezer-
ska c. 35, vstop 11. 11. 1996, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bregar Ana, razrešena 12. 11.
1996 in imenovana za začasno direktorico,
ki zastopa družbo neomejeno, razen za pro-
met z nepremičninami in njihovo obreme-
njevanje potrebuje soglasje nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta: Kalan Valentin,
Roblek Ivan in Gašperlin Drago, vsi vstopili
11. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 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; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih  storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-

nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n..

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe agencije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00958/01104-199/TP z dne 15. 5. 1997.

Rg-112135
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03240 z dne 25. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06032/00 vpisalo v sodni regi-
stertega sodišča preoblikovanje v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov in njihovih vložkov, izvzetje od
zastopanja ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688060
Firma: E-AJDA, STANONIK IN

DRUŽBENIK, gostinstvo, d.n.o., Škofja
Loka

Skrajšana firma: E-AJDA, STANONIK IN
DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Reteče 78
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Stanonik Brane, Škofja Lo-

ka, Reteče 78, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 31. 5. 1995, vložek 50.000 SIT, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Stanonik Jerica, Škofja Loka, Reteče
78, vstop 31. 5. 1995, vložek 50.000 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanonik Brane, imenovan
30. 11. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenica Stanonik Jerica, razrešena
31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/20430/00 s firmo E-AJDA,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-112137
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00189 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA AMPER, avtomati-
zacija, merjenje, projektiranje, električ-
na regulacija, obj. 1445-93, sedež: Oto-
če 5a, 64244 Podnart, pod vložno
št. 1/03916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
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tipa zastopnika, spremembo osnovnega ka-
pitala in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5693519
Firma: ISKRA AMPER, avtomatizacija,

merjenje, projektiranje, električna regu-
lacija, d.o.o., Otoče

Skrajšana firma: ISKRA AMPER, d.o.o.
Sedež: 4244 Podnart, Otoče 5a
Osnovni kapital: 5,610.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA INSTRUMENTI

OTOČE, d.o.o., izstop 13. 11. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vs-
top 13. 11. 1996, vložek 459.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 13. 11. 1996, vložek 459.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
13. 11. 1996, vložek 1,222.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; ISKRA HOLD-
ING, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
13. 11. 1996, vložek 341.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Občina Radovljica,
Radovljica, Gorenjska c. 18, vstop 13. 11.
1996, vložek 372.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Vovk Jože, Lesce, Na Trati
53, vstop 13. 11. 1996, vložek 417.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Zupan
Franc, Žirovnica, Smokuč 52, vstop 13. 11.
1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Zilič Andrej, Radovljica, Can-
karjeva 39, vstop 13. 11. 1996, vložek
318.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Faganel Jože, Podnart, Podnart 68, vstop
13. 11. 1996, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Baloh Andrej, Žirov-
nica, Doslovče 9, vstop 13. 11. 1996, vlo-
žek 318.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Arh Darko, Srednja vas, Srednja vas
112, vstop 13. 11. 1996, vložek 318.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Solar Jo-
že, Kropa, Spodnja Dobrava 11, vstop
13. 11. 1996, vložek 318.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Roblek Janez, Tr-
žič, Breg ob Bistrici 1, vstop 13. 11.1 996,
vložek 318.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Franc, razrešen 13. 11. 1996
in imenovan kot začasni poslovodja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1996: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 45310 Električne in-
štalacije; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71340 Dajanje drugih strojev

in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00957/01130-1997/MV z dne 6. 2.
1997.

Rg-112138
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00199 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA GA-LA, GALVANIKA
IN LAKIRNICA, sedež: Otoče 5a, 64244
Podnart, pod vložno št. 1/03915/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšane firme, kapita-
la, ustanoviteljev, tipa zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693489
Firma: ISKRA GA-LA, galvanika in la-

kirnica, d.o.o., Otoče
Skrajšana firma: ISKRA GA-LA, d.o.o.,

Otoče
Sedež: 4244 Podnart, Otoče 5a
Osnovni kapital: 4,470.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA INSTRUMENTI

OTOČE, d.o.o., izstop 13. 11. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vs-
top 13. 11. 1996, vložek 366.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 13. 11. 1996, vložek 366.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 13. 11. 1996, vložek 974.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; ISKRA
HOLDING, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 13. 11. 1996, vložek 271.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Občina Radov-
ljica, Radovljica, Gorenjska c. 18, vstop
13. 11. 1996, vložek 296.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Bojan Ješe, Pod-
nart, Podnart 66, vstop 13. 11. 1996, vlo-
žek 728.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bevc Slavko, Kamna Gorica, Kamna
Gorica 61, vstop 13. 11. 1996, vložek
768.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bevc Zoran, Kamna Gorica, Kamna Gorica
61, vstop 13. 11. 1996, vložek 649.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Bevc Lu-
ka, Kamna Gorica, Kamna Gorica 61, vstop
13. 11. 1996, vložek 52.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Slavko, Kamna Gorica, Kamna
Gorica 61, razrešen 13. 11. 1996 in ime-
novan kot začasni poslovodja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28750 Proizvodnja dru-

gih kovinskih izdelkov, d.n.; 33500 Pro-
izvodnja ur; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drob-
no 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 pro-
dajaln.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00956/01338-1997/MV z dne 6. 2.
1997.

Rg-112140
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01283 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ŽITO GORENJKA LESCE,
proizvodnja pekarskih in konditorskih iz-
delkov, d.o.o., sedež: Rožna dolina 8,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/01364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšane firme, kapita-
la, tipa zastopnika, nadzorni svet ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5214360
Firma: ŽITO GORENJKA, proizvodnja

pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d.
Skrajšana firma: ŽITO GORENJKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 845,000.000 SIT
Ustanovitelji: PODJETJE ZA DELOVA-

NJE POSLOVNEGA SISTEMA ŽITO, Ljub-
ljana, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154, vs-
top 26. 12. 1989, vložek 406,152.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; TRIGLAV -
GORENJKA, proizvodnja pekarskih in kon-
ditorskih izdelkov, p.o., Lesce, izstop
19. 12. 1996; Zavrtanik Gemmo – dena-
cionalizacijski upravičenec, Lesce, Lesce
139, vstop 19. 12. 1996, vložek
16,348.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zavrtanik Adolf - denacionalizacijski
upravičenec, Kamnik, Kidričeva 6, vstop
19. 12. 1996, vložek 16,348.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 19. 12. 1996, vložek 40,615.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
19. 12. 1996, vložek 49,947.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Sklad za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 19. 12.
1996, vložek 90,886.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 19. 12. 1996, vložili
80,693.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 19. 12. 1996, vložili 144,011.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bud-
kovič Mojca, Radovljica, Triglavska c. 16,
razrešena 19. 12. 1996 kot v.d. glavnega
direktorja in imenovana za začasno direktori-
co, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sajovic Peter,
Falentič Jožica, Kajtner Rudolf, Košak An-
drej in Ferjan Janez, vsi vstopili 19. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1533
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Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-

tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00994/01153-1996/SD z dne 24. 12.
1996.

Rg-112141
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01054 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TRIFIX, tovarna pritrjeval-
ne tehnike, d.d., Tržič, sedež: C. na Loko
2, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 23. 6. 1997, spre-
membo članov nadzornega sveta in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5003296
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomazin Boris, Tržič, Cankarjeva 14,
razrešen 24. 6. 1997 kot član začasne
uprave in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Teran Marjetka,
Bohinc Ciril in Kozinc Tanja, vsi izstopili
23. 6. 1997; Laibacher Janez, Ahačič Dam-
jan in Novak Metod, vsi vstopili 23. 6. 1997.

Rg-112142
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00655 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa INTEGRAL, prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi, d.d., Jesenice,
sedež: Maršala Tita 67, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/01087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 1. 7. 1996, razširitev dejavnosti, spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5069637
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

časni direktor Jekovec Izidor, Žirovnica, Za-
breznica 35e, razrešen 9. 7. 1996 in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Frelih Jože,
Šporar Darinka, Raspet Bojan in Piciga Sta-
nislav, vsi izstopili 1. 7. 1996 ter Raspet
Bojan, Piciga Stanislav in Schoffman Don,
vstopli 1. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-112144
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01139 z dne 22. 8. 1997 pod
št. vložka 1/05521/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča spojitev zadruge v
GOZD BLED, kmetijsko gozdarski zadrugi z
o.o., vl. št. 1/5958/00 s temile podatki:

Matična št.: 5146844
Firma: GOZD, gozdarsko kmetijska

zadruga, z o.o.

Skrajšana firma: GKZ GOZD, z o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska c.

št. 19
Osnovni kapital: 7,079.050,52 SIT.

Rg-112145

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01140 z dne 22. 8. 1997 pod
št. vložka 1/05270/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča spojitev zadruge v
GOZD BLED, kmetijsko gozdarski zadrugi z
o.o., vl. št. 1/5958/00 s temile podatki:

Matična št.: 5129974
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-

DRUGA Bled, z o.o.
Skrajšana firma: KGZ BLED, z o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 4260 Bled, Prešernova 11.

Rg-112146
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01072 z dne 29. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06034/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215353
Firma: INTER-COMMERCE-LESCE, tr-

govina in prevozi nafte in naftnih deriva-
tov, d.o.o.

Skrajšana firma: INTER-COMMERCE
-LESCE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4248 Lesce, Železniška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rožić Vlado, Zagreb, Po-

ljička Poljana 23, vstop 11. 7. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenšek Štefan, Zgornje Gorje,
Spodnje Gorje 205, imenovan 15. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem.

Rg-112147
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01153 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa DILES, trgovsko podjetje,
d.o.o., Železniki, sedež: Studeno 21,
4228 Železniki, pod vložno
št. 1/03656/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah, povišanje osnovne vloge
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646855
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Camarello Peter, Železniki,

Studeno 21, vstop 24. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-112149
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00198 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa FAGUS, trgovina, storitve,
svetovanje, d.o.o., Kranj, sedež: Jezer-
ska c. 42, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbene pogodbe, družbeni-
kov, zastopnikov, dejavnosti ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5588243
Osnovni kapital: 1,501.400 SIT
Ustanovitelja: Škrlep Boštjan, izstop

15. 12. 1993; Krč Janez, izstop
15. 12. 1993; Škrlep Peter, vložek
1,210.400 SIT in Škrlep Judita, vložek
291.000 SIT, oba Kranj, Jezerska c. 42,
vstopila 15. 12. 1993, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škrlep Boštjan, razrešen 24. 4.
1994; direktor Škrlep Peter, imenovan
24. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000
Storitve javne higiene; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n..

Rg-112153
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00891 z dne 21. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06030/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199838
Firma: RONDO TRADE, trgovina,

d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: RONDO TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara Lo-

ka 95
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Peter, Škofja Loka,

Stara Loka 95, vstop 16. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kalan Peter, imenovan 16. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Rg-112155
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01098 z dne 20. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06029/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201395
Firma: SAVA ALFA, družba za pro-

izvodnjo pnevmatik, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVA ALFA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SAVA, gumarska in kemič-

na industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizovišek Emil, Kranj, Ul. gorenjske-
ga odreda 2, imenovan 12. 8. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 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;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
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; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
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; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-

vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-112156
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01097 z dne 14. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201409
Firma: SAVA ENGINEERED PRO-

DUCTS EUROPE, družba za proizvodnjo
gumenotehničnih izdelkov, d.o.o.

Skrajšana firma: SAVA ENGINEERED
PRODUCTS EUROPE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SAVA, gumarska in kemič-

na industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perčič Vincenc, Kranj, Tominčeva
c. 54, imenovan 12. 8. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1997: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 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;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
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; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
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; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-112158
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00263 z dne 13. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TRAVA, trgovsko in trans-
portno podjetje Škofja Loka, d.o.o., se-
dež: Mestni trg 24, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge ter razširitev in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5309441
Osnovni kapital: 1,561.200 SIT
Ustanovitelji: Dagarin Rado, Škofja Lo-

ka, Mestni trg 24, vstop 15. 12. 1989, vlo-
žek 530.808 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kovačič Peter, Škofja Loka, Mestni
trg 36, vstop 15. 12. 1989, vložek
515.196 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Dagarin Martina, Škofja Loka, Mestni trg
24, vstop 29. 1. 1993, vložek 515.196
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
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lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 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; 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; 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; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-112161
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00910 z dne 11. 8. 1997 pri
subjektu vpisa QUALINEX, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Podlubnik 161, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/04796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777682
Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 7450

Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile.

Rg-112163
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00820 z dne 11. 8. 1997 pod
št. vložka 1/06027/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197754
Firma: LA, trgovina, posredovanje in

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska 34a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Primožič Lado, Kranj, Ljub-

ljanska cesta 34a, vstop 10. 6. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primožič Lado, imenovan 10. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga

površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 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.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3410 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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;
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; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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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); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;

74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-112164
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00890 z dne 8. 8. 1997 pod št.
vložka 1/06003/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme s temile podatki:

Matična št.: 1199897
Firma: 3MBA INŽENIRING, trgovsko,

storitveno podjetje, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: 3MBA INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Borisa

Kidriča 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oberžan Andrej, Jesenice,

Ul. Staneta Bokala 17, vstop 9. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Oberžan Andrej, imenovan 9. 6. 1997, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-112169

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01048 z dne 6. 8. 1997 pod št.
vložka 1/06007/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme s temile podatki:

Matična št.: 1197495
Firma: AJDOVEC, podjetje za odkup,

sortiranje in prodajo rabljenih delov za
vozila, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Pipanova ce-

sta 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdovec Jernej, Šenčur,

Pipanova cesta 24, vstop 11. 7. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ajdovec Dragica, Šenčur, Pipanova
cesta 24, vstop 11. 7. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ajdovec Dragica, imenovana
11. 7. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; Ajdovec Jernej, imenovan 11. 7. 1997,
kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1997: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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..

Rg-112171
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00911 z dne 6. 8. 1997 pod št.
vložka 1/06023/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199307
Firma: KUQI & EDO, gradbeništvo, go-

stinstvo in turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: KUQI & EDO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta marša-

la Tita 47
Ustanovitelja: Šumež Edib, Jesenice,

Cesta maršala Tita 47, vstop 27. 6. 1997,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Kuqi Agim, Suva Reka, Ul. Boro Vuk-
mirović bb, vstop 27. 6. 1997, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šumež Edib, imenovan 27. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ku-
qi Agim, imenovan 27. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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.

Rg-112172
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01073 z dne 6. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DIS - CENTER, podjetje za tr-
govino, gostinstvo, turizem, storitve,
transport, marketing in zastopanje, Tr-
žič, d.o.o., sedež: Cankarjeva 24, 64290
Tržič, pod vložno št. 1/02195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, oseb, pooblaščenih za zastopanje
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5494354
Sedež: 4294 Križe, C. kokrškega

odreda 27
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rupar Pavel, razrešen 1. 8. 1997;
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direktorica Rupar Marija, Križe, C. kokrške-
ga odreda 27, imenovana 1. 8. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 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; 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; 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; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hotelov

z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 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; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-112174
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00064 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ŽITO GORENJKA LESCE,
proizvodnja pekarskih in konditorskih iz-
delkov, d.o.o., sedež: Rožna dolina 8,
64248 Lesce, pod vložno št. 1/01364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5214360
Firma: ŽITO GORENJKA LESCE, pro-

izvodnja pekarskih in konditorskih izdel-
kov, d.o.o.

Sedež: 4248 Lesce, Rožna dolina 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gmajnar Matjaž, razrešen 6. 10.
1995; Budkovič Mojca, Radovljica, Triglav-
ska 16, imenovana 7. 12. 1995, kot v.d.
glavnega direktorja zastopa družbo brez
omejitev, razen pri tistih poslih, ki jih je druž-
ba prenesla na Poslovni sistem Žito Ljublja-
na, r.o., Podjetje za delovanje poslovnega
sistema Žito Ljubljana, d.o.o., ali Blagovni
promet, d.o.o..

Rg-112175
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01055 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa ELITA, trgovina in storitve,
d.d., sedež: Glavni trg 7, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00035/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta
d.d. z dne 30. 6. 1997, spremembo članov
nadzornega sveta ter spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5024765
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ne-

čimer Srečko, Šenčur, Srednja vas pri Šen-
čurju 28, razrešen 30. 6. 1997 kot začasni

direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Čimžar Mira, Vu-
kan Ludvik in Valant Janez, vsi izstopili
30. 6. 1997; Valant Janez in Vukan Ludvik,
vstopila 30. 6. 1997.

Rg-112177
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00883 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AGROMEHANIKA, pro-
izvodnja in prodaja kmetijske mehani-
zacije, p.o., Kranj, sedež: Hrastje 52,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01118/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšane firme, dejav-
nosti, naziva zastopnika, kapital, ustanovite-
lje, začasni nadzorni svet in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5095450
Firma: AGROMEHANIKA, proizvodnja

in trgovina, Kranj, d.d.
Skrajšana firma: AGROMEHANIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 138,888.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci interne razdeli-

tve, vstopili 11. 4. 1997, vložili 27,777.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 11. 4.
1997, vložili 55,555.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo; udeleženci javne prodaje,
vstopili 11. 4. 1997, vložili 55,556.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazar Friderik, Kranj, Reševa 4b, raz-
rešen 11. 4. 1997 in imenovan za začasne-
ga direktorja, ki zastopa družbo neomeje-
no.

Člani nadzornega sveta:Torkar Božidar,
Šinkovec Jan, Lazar Viktorija, Pušavec Ja-
nez in Selak Franc, vsi vstopili 11. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
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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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n..

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01122/01390-1997/MB z dne 20. 6.
1997.

Rg-112179
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01127 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa NIVO, gostinsko in trgov-
sko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Janka
Puclja 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje kapitala, spre-
membo firme, skrajšane firme in družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5548101
Firma: NIVO, gostinstvo in trgovina,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: NIVO, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,828.026 SIT
Ustanovitelja: Traven Mojca, Kranj, Jan-

ka Puclja 3, vstop 10. 12. 1991, vložek
914.013 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ribnikar Božidar, Preddvor, Breg ob Kokri
9, vstop 4. 5. 1994, vložek 914.013 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-112183

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01120 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa R & R TUŠEK, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Cerklje, se-

dež: Adergas 29, 4207 Cerklje, pod vlož-
no št. 1/04448/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povišanje kapitala,
spremembo firme, skrajšane firme, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727065
Firma: R & R TUŠEK, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: R & R TUŠEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tušek Robert in Tušek Ra-

do, oba iz Cerkelj, Adergas 29, vstopila
3. 12. 1992, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina

na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Rg-112185
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01114 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AZUR, podjetje za sveto-
vanje, Jesenice, d.o.o. sedež: Titova 65,
4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/02343/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5514819
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 8512

Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-112187
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00588 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa DOMPLAN, podjetje za sta-
novanjsko in investicijsko dejavnost,
urejanje prostora in naselij, p.o., Kranj,
sedež: Bleiweisova 14, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/00189/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, tipa zastopnika, ustanovite-
lje, kapital, nadzorni svet in razširitev ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5015375
Firma: DOMPLAN, družba za inženi-

ring, nepremičnine, urbanizem in ener-
getiko, d.d.

Skrajšana firma: DOMPLAN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 14
Osnovni kapital: 152,681.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 17. 10. 1996,
vložek 15,268.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 17. 10.
1996, vložek 15,268.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 17. 10.
1996, vložek 74,288.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; udeleženci interne
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razdelitve, vstopili 17. 10. 1996, vložili
30,536.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 17. 10. 1996, vložili 17,321.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frelih Janez, Kranj, Dolenčeva 1, raz-
rešen 7. 11. 1996 in imenovan za začasne-
ga direktorja s posamičnim pooblastilom za
zastopanje, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Zupančič Maj-
da, Ahčin Vlado in Vilfan Franc, vsi vstopili
17. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1997: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 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; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-

nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00951/01410-1997/TP z dne 23. 4.
1997.

Rg-112188
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01113 z dne 21. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta d.d. z dne 27. 6. 1997 ter poobla-
stilo upravi za povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5003563
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 7. čl.

prečiščenega besedila statuta z dne 27. 6.
1997, da se osnovni kapital poveča za naj-
več 2.500,000.000 SIT z izdajo novih del-
nic za denarne vložke (odobreni kapital).
Nove delnice se izdajo samo s predhodnim
soglasjem nadzornega sveta. Pooblastilo
upravi za takšno povečanje osnovnega ka-
pitala velja 1 leto po vpisu te spremembe
statuta v sodni register.

Rg-112412

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01265 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa FE-DI, dimnikarsko podjet-
je za ogrevanje, proizvodnjo in prodajo,
d.o.o., sedež: Breg 35, 64274 Žirovni-
ca, pod vložno št. 1/02527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo dejavnosti in tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5509483
Sedež: 4274 Žirovnica, Breg 35
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fe-

derl Marcel, Žirovnica, Breg 35, razrešen
30. 9. 1995 ter 1. 10. 1995 imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Federl Bernarda Slavica, Žirov-
nica, Breg 35, razrešena 30. 9. 1995 ter
1. 10. 1995 imenovana za namestnico di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-113327

Okrožno sodišče v Kranju je s skle-
pom Srg št. 97/01249 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa GRAFIS, grafični inže-
niring, d.o.o., Kranj, sedež: Kuratova
27, 64000 Kranj, pod vložno
št. 1/02439/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povišanje kapitala,
spremembo firme, sedeža, ustanovitelja,
zastopnika, naslova ustanovitelja in za-
stopnice, spremembo dejavnosti in uskla-

ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503507
Firma: TISKARNA ŠULC, Kranj, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Snedičeva 6
Osnovni kapital: 2,698.000 SIT
Ustanovitelja: Šulc Darja, Kranj, Snedi-

čeva 6, vstop 6. 5. 1991, vložek
1,338.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šulc Andraž, izstopil 30. 3. 1994;
Šulc Rajko, Kranj, Snedičeva 6, vstop
30. 3. 1994, vložek 1,360.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šulc Darja, razrešena 3. 3. 1994
in imenovana za prokuristko; direktor Šulc
Rajko, imenovan 30. 3. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6521 Finančni zakup (leasing); 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-113330
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00975 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE
BOHINJ, Bohinjska Bistrica, p.o., sedež:
Triglavska 8, 64264 Bohinjska Bistrica,
pod vložno št. 1/00226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
tipa zastopnika, kapital, nadzorni svet ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5075432
Firma: GRADBENO PODJETJE BO-

HINJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Tri-

glavska 8
Osnovni kapital: 137,814.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 27. 12.
1996, vložek 12,465.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 27. 12. 1996,
vložek 12,465.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 27. 12. 1996, vložek
47,540.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
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pili 27. 12. 1996, vložili 27,252.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; upravičenci
interne razdelitve, vstopili 27. 12. 1996,
vložili 24,931.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; denacionalizacijski upravičen-
ci, vstopili 27. 12. 1996, vložili 13,161.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Cvetek Janez, Srednja vas v Bohinju,
Srednja vas v Bohinju 97, razrešen 26. 12.
1996 ter 27. 12. 1996 imenovan kot zača-
sna uprava, ki zastopa družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Cerkovnik Ja-
nez, Hodnik Alojz, Korošec Stanislav, Pe-
kovec Jakob in Tancar Andreja, vsi vstopili
27. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 26630
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01097/00973-1997/AK z dne 8. 7.
1997.

Rg-113331
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00529 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa UKO, umetno kovinska
obrt, Kropa, d.d., sedež: Kropa 7a, 4245
Kropa, pod vložno št. 1/00202/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5066824
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupan Radivoj, razrešen 3. 4. 1997;
direktor Dovžan Jože, Mojstrana, Delavska
ul. 14b, imenovan 1. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-113333
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01130 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ABAKUS, zasebna družba
za organizacijski in informacijski inženi-
ring, Kranj, d.o.o., sedež: Zgornje Bitnje
100b, 4209 Žabnica, pod vložno
št. 1/02948/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povišanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5564778
Osnovni kapital: 14,810.000 SIT
Ustanovitelji: Debeljak Emil, Žabnica,

Sp. Bitnje 39, vstop 17. 12. 1991, vložek
2,115.714,30 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Oblak Boris, Žabnica, Zg. Bitnje 246,
vstop 17. 12. 1991, vložek 2,115.714,30
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Pifko He-
nrik, Šenčur, Pajerjeva 3, vstop
17. 12. 1991, vložek 2,115.714,30 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Tresket Ivan,
Kranj, Bavdkova 26, vstop 17. 12. 1991,
vložek 2,115.714,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rožman Sergej, Kranj, Ješetova
36, vstop 25. 5. 1994, vložek
2,115.714,20 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Grohar Valentin, Kranj, Ul. Tuga Vid-
marja 2, vstop 25. 5. 1994, vložek
2,115.714,30 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kovač Tomislav, Kranj, Zlato polje 18,
vstop 25. 5. 1994, vložek 2,115.714,30
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-113334
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01257 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa VARL SERVIS, podjetje za
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Gorenja vas, sedež: Lučine 12, 64224
Gorenja vas, pod vložno št. 1/02273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, naslova druž-
benice in zastopnice, dejavnosti ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5493501
Firma: VARL, trgovina, storitve, pro-

izvodnja, d.o.o., Lučine
Skrajšana firma: VARL, d.o.o., Lučine
Sedež: 4224 Gorenja vas, Lučine 12
Ustanoviteljica: Luznar Marija, Gorenja

vas, Lučine 12, vstop 27. 2. 1991, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Luznar Marija, imenovana
27. 12. 1991, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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; 52484

Trgovina na drobno s kurivom; 93021 De-
javnost frizerskih salonov.

Rg-113335
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01252 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNI ZAVOD V PRED-
DVORU PRI KRANJU, p.o., sedež: Pred-
dvor 38, 4205 Preddvor, pod vložno
št. 1/00149/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo ustanovitelja, imena zavoda in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049873
Firma: VZGOJNI ZAVOD PREDDVOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Izvršni svet LS LRS Ljublja-

na, izstop 24. 7. 1997; Republika Sloveni-
ja, vstop 24. 7. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških do-
movih; 8531 Institucionalno socialno var-
stvo.

Rg-113340
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01291 z dne 30. 9. 1997 pri
subjektu vpisa HIDRO ELEKTRO BOHINJ,
podjetje za proizvodnjo električne ener-
gije in inženiring pri izgradnji in obrato-
vanju elektroenergetskih objektov,
d.o.o., Bohinjska Bistrica, sedež: Triglav-
ska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, pod
vložno št. 1/00677/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje kapitala,
spremembo firme, ustanovitelja, zastopni-
ka, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5312892
Firma: HIDRO ELEKTRO BOHINJ, pod-

jetje za proizvodnjo električne energije
in inženiring pri izgradnji in obratovanju
elektroenergetskih objektov, d.o.o.

Skrajšana firma: H.E.B., d.o.o., Bohinj-
ska Bistrica

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Gospodinjački Marko, Ljub-

ljana, Podmilščakova 57, vstop
20. 11. 1989, vložek 600.791,63 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gospodinjački
Branislav, izstop 27. 12. 1994; Horjak An-
ton, izstop 31. 12. 1994; Ikovic Alojz, Ljub-
no ob Savinji, Savina 87, vstop
20. 11. 1989, vložek 500.625 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Milič - Gospodinjač-
ki Savina, Ljubljana, Podmilščakova 57, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 200.291,63 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Gospodinjački
Nataša, Ljubljana, Podmilščakova 57, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 200.291,63 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gospodinjački Branislav, razrešen
27. 12. 1994; direktor Gospodinjački Mar-
ko, imenovan 27. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; Milič - Gospodinjački Savina,
imenovana 27. 12. 1994, kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40102
Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
5421 Splošna gradbena dela; 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; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n..

Rg-113361
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01166 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TIG, proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Kranj, sedež: Zlato
polje 14d, 64000 Kranj, pod vložno
št. 1/02936/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5563291
Sedež: 4000 Kranj, Zlato polje 14d
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 15811 Dejavnost pekarn; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 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;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3410 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 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; 3650 Pro-

izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
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cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-113363
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00973 z dne 12. 9. 1997 pod
št. vložka 1/06037/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1194801
Firma: FINADRIA, finančni inženiring,

trgovina, financiranje, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: FINADRIA, d.o.o., Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Pot na Lisice 2
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Christensen Jorgen Bonde,

8541 Skodstrup, Skovlundvej 13, vstop
27. 5. 1997, vložek 20,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Christensen Jorgen Bonde, imeno-
van 27. 5. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Jakopin Japec, Ljubljana,
Vodnikova cesta 4, imenovan 27. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-113365
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01069 z dne 17. 9. 1997 pod
št. vložka 1/06046/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201824
Firma: PORENTA, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PORENTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Breg ob Savi 50
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Porenta Matej, Kranj, Breg

ob Savi 50, vstop 10. 7. 1997, vložek
2,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Porenta Matej, imenovan 10. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2735 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 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; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 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.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n..

Rg-113367
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01058 z dne 12. 9. 1997 pod
št. vložka 1/06044/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199706
Firma: AC COMMERCE, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AC COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Podljubelj 71
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vnuk Jeni, Tržič, Podljubelj

71, vstop 14. 7. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vnuk Jeni, imenovan 14. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5139 Nes-
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pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo.

Rg-1133672
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00920 z dne 9. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALPE-A, notranja in zunanja
trgovina ter storitve, Tržič, d.o.o., sedež:
Deteljica 7, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/01385/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5401933
Ustanovitelj: Perko Mira, izstop 24. 5.

1995; Perko Aleš, Bistrica pri Tržiču, Dete-
ljica 7, vstop 24. 5. 1995, vložek
1,775.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perko Mira, razrešena 24. 5. 1995;
Perko Aleš, imenovan 24. 5. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-113388
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00679 z dne 5. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa BONUS, podzemni prekopi,
d.o.o., Kranj, sedež: Ručigajeva 26,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5508967
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1997: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-100543
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02606 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOSTAR, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Tržič, sedež:
Virje 8, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/04213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5705924
Firma: AVTOSTAR - BRADULE & LAI-

BACHER, storitveno in trgovsko podjet-
je, d.n.o., Tržič

Skrajšana firma: AVTOSTAR - BRA-
DULE & LAIBACHER, d.n.o., Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bradule Franc, Tržič, Virje
8, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 20. 6.
1994, vložek 51.000 SIT, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem; Laibacher
Janez, Tržič, Deteljica 5, vstop 20. 6. 1994,
vložek 49.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Laibacher Janez, imenovan 20. 6.
1994, je izzvzet od zastopanja.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 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 popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi 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
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-

kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 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; 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; 6312 Skla-
diščenje; 6712 Posredništvo z vrednostni-
mi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-103379
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01204 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu vpisa RAP STUDIO, podjetje za
fotografiranje, video snemanje in geo-
detske storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Jur-
čičeva 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00885/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, dokapitalizacijo in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:
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Matična št.: 5377374
Osnovni kapital: 158,792.000 SIT
Ustanovitelji: Ažman Janez, Kranj, Koroška

14, vstop 17. 1. 1990, vložek 396.980 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pajič Zoran,
Kranj, Moša Pijade 11, vstop 17. 1. 1990,
vložek 396.980 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Repič Dušan, Kranj, Šorlijeva 15, vstop
17. 1. 1990, vložek 396.980 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Repič Jana, Kranj, Šorli-
jeva 15, vstop 6. 12. 1991, vložek 396.980
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103382
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00859 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KOŠUTA, Trgovina in go-
stinstvo, Šenčur, d.o.o., sedež: Belehar-
jeva 20a, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/02073/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, zastopnika, povišanje
kapitala ter razširitev in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5530946
Firma: KOŠUTA, Trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KOŠUTA, d.o.o.
Sedež: 4207 Cerklje, Ambrož 4a
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelja: Martinjak Anica, vstop

15. 12. 1990 in Martinjak Stanislav, vstop
7. 4. 1994, oba iz Šenčurja, Beleharjeva
20a, vložila po 769.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Martinjak Anica, razrešena 2. 10.

1996 in imenovana za namestnico direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Martinjak Stanislav, imenovan 2. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega 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; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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 diskotekah
in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n..

Rg-103383
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02668 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KOŠUTA, Trgovina in go-
stinstvo, Šenčur, d.o.o., Obj. 318-91, se-
dež: Beleharjeva 20a, 64208 Šenčur,
pod vložno št. 1/02073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5530946
Firma: KOŠUTA, Trgovina in go-

stinstvo, Šenčur, d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Beleharjeva 20a

Ustanovitelja: Martinjak Anica, vstop
15. 12. 1990 in Martinjak Stanislav, oba iz
Šenčurja, Beleharjeva 20a, vstop 7. 4.
1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Rg-105025

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00091 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949483
Firma: BTT INTERTRANSPORT, trgov-

sko in prevozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BTT INTERTRANS-

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

govornostjo
Sedež: 4281 Mojstrana, Delavska 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Boškov Ilčo, Mojstrana,

Delavska ulica 25, vstop 6. 1. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Najdek Tomislav, Jesenice, Cesta Cirila Tav-
čarja 3, vstop 6. 1. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bošk-
ov Ilčo, imenovan 6. 1. 1997, kot poslo-
vodja-direktor, družbo zastopa posamično
in brez omejitev do vrednosti posla 15.000
DEM, v nasprotnem primeru je potrebno
soglasje drugega družbenika; Najdek Tomi-
slav, imenovan 6. 1. 1997, kot poslovod-
ja-direktor, družbo zastopa posamično in
brez omejitev do vrednosti posla 15.000
DEM, v nasprotnem primeru je potrebno
soglasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe.
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Rg-106133

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00251 z dne 17. 3. 1997 pod
št. vložka 1/05881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5969867
Firma: KIMOVEC, proizvodno, storitve-

no, trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Cerklje

Skrajšana firma: KIMOVEC, d.o.o., Cer-
klje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,
Ulica 4. oktobra 20

Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelj: Kimovec Vladimir, Cerklje

na Gorenjskem, Ulica 4. oktobra 20, vstop
25. 11. 1996, vložek 1,641.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kimovec Vladimir, imenovan 25. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232

Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-107504

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03900 z dne 2. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa TOLAR, gostinstvo, turizem in
trgovina, Jesenice, d.o.o., sedež: Tomši-
čeva 86, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04999/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787475
Firma: TOLAR JESENICE, gostinstvo,

turizem in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,686.600 SIT
Ustanoviteljica: Gale Elizabeta, Jeseni-

ce, Tomšičeva 86, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 1,686.600 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1997: 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263  Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz.

Rg-107550

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03764 z dne 7. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa MIKOP, podjetje za trgovino
in storitve, Obj. 1720-93, sedež: V. Vla-
hoviča 2, 64000 Kranj, pod vložno
št. 1/05224/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovne vlo-
ge, firme, sedeža ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5877792
Firma: MIKOP, podjetje za trgovino in

storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKOP, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Gogalova ul. 2
Osnovni kapital: 2,222.000 SIT
Ustanovitelj: Koprivec Mihael, Domžale,

Miklošičeva 15, vstop 17. 5. 1993, vložek
2,222.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1997: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n..

Rg-108371
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00302 z dne 21. 5. 1997 pri
subjektu vpisa OBUTI MAČEK-MLADENOV
IN OSTALI, trgovina in posredništvo,
d.n.o., Kranj, sedež: Janka Puclja 7,
64000 Kranj, pod vložno št. 1/04007/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, spremem-
bo družbenikov in osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5667950
Firma: SARAFIMOV IN GEORGIEV,

gradbeništvo in trgovina, d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: SARAFIMOV IN GEOR-

GIEV, d.n.o.
Sedež: 4000 Kranj, Janka Puclja 7
Ustanovitelj: Mladenov Jane, izstop 5. 3.

1997; Sarafimov Stanko, Gradec, Makedo-
nija, Gradec, Vinica, vstop 5. 3. 1997, vlo-
žek 50.711 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mladenov Jane, razrešen 5. 3. 1997;
direktor Sarafimov Stanko, imenovan 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-108399
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00622 z dne 8. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROTRON EXPORT-IMPORT,
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Podlubnik 333,
4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01660/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spremem-
bo družbenika in poslovnega deleža, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430291
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Podgoršek Saša, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 333, vstop 3. 10. 1990, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gortnar Tadej, Škofja Loka, Podlub-
nik 17, vstop 27. 12. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kafol Rok, Škofja Loka, Podlubnik 42, vstop
27. 12. 1994, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kafol Primož, Škofja
Loka, Podlubnik 42, vstop 27. 12. 1994,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Berce Marko, Škofja Loka, Pod-
lubnik 47, vstop 27. 12. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov

in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-108401
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04004 z dne 8. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa PUGR, trgovsko podjetje,
Kranj, d.o.o., sedež: Jezerska c. 42,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo na-
slova firme, družbenika, zastopnika, skraj-
šano firmo ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5422647
Skrajšana firma: PUGR, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Jezerska cesta 63a
Osnovni kapital: 1,549.428 SIT
Ustanovitelja: Pucelj Francka, vložila

811.460 SIT in Pucelj Marjan, vložil
737.968 SIT, oba iz Kranja, Jezerska cesta
63a, vstopila 25. 9. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pucelj Francka, imenovana
25. 9. 1990, zastopa družbo brez omejitev
v okviru rednega poslovanja družbe.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7230 Obdelava podatkov; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108402
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03979 z dne 8. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa NETOPIR, podjetje uslužnost-
nih dejavnosti, Kranj, d.o.o., sedež: Pla-
nina 36, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01421/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenikov in oseb, poob-
laščenih za zastopanje ter razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404193
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sajevic Iztok, Kranj, Stra-

žiška ulica 21a, vstop 1. 9. 1990, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Hegedič Igor, izstop 27. 12. 1994; Panjan
Dušan, izstop 27. 12. 1994; Panjan Janez,
izstop 27. 12. 1994, Potočnik Igor, Pod-
nart, Ovsiše 6, vstop 27. 12. 1994, vložek
637.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Korenčan Zvonimir, Kranj, Vidmarjeva 3, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 637.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Panjan Janez, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Potočnik Igor, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Korenčan Zvonimir, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega 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; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
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belo 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,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 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; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-110548
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00322 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GENERAL, notranja in zu-
nanja trgovina ter storitve, Cerklje, d.o.o.,
sedež: Zg. Brnik 127, 4207 Cerklje, pod
vložno št. 1/04078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5704634
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rozman Majda, Cerklje,

Zg. Brnik 127, vstop 2. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Roz-
man Andrej, Cerklje, Zg. Brnik 127, imeno-
van 2. 11. 1992, kot namestnik direktorja,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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 mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-110565
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00432 z dne 24. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06006/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1192809
Firma: N INTECH, Tiskana vezja in ko-

vinske konstrukcije, d.d.
Skrajšana firma: N INTECH, d.d., Kranj
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska

c. 24a
Osnovni kapital: 3,625.000 SIT
Ustanovitelji: Ahčin Zvonko, Šenčur,

Stranska pot 8, vložek 10.000 SIT; Aleš Da-
nilo, Preddvor, Šiška 33, vložek 15.000 SIT;
Arnež Božo, Zgornje Jezersko, Kokra 20,
vložek 15.000 SIT; Ažman Rado, Tržič, Rav-
ne št. 24, vložek 15.000 SIT; Babič Milan,
Kranj, Šorlijeva ul. 37, vložek 15.000 SIT;
Bajde Franc, Kranj, Janka Puclja 5, vložek
10.000 SIT; Balantič Mihael, Cerklje, Glinje
22, vložek 15.000 SIT; Barle Boris, Naklo,
Ul. bratov Praprotnik 4, vložek 15.000 SIT;
Barovnica Bogomir, Kranj, Britof 77, vložek
10.000 SIT; Benedičič Vesna, Kranj, Zariška
27, vložek 15.000 SIT; Berčič Drago, Žab-
nica, Sr. Bitnje 39, vložek 15.000 SIT; Ber-
toncelj Franc, Kranj, Britof 318, vložek
10.000 SIT; Bešter Lucija, Zg. Besnica,
Podblica 10, vložek 15.000 SIT; Bodlaj Ja-
nez, Šenčur, Kuraltova ul. 7, vložek 15.000
SIT; Bolka Anica, Visoko, Milje 36, vložek
15.000 SIT; Brank Jože, Vodice, Pot na Čr-
no 5, vložek 10.000 SIT; Brezar Viljem,
Kranj, Hrastje št. 126, vložek 15.000 SIT;
Brodarič Adolf, Kranj, Gubčeva ul. 3, vložek
15.000 SIT; Broder Darja, Kranj, Mencin-
gerjeva ul. 1, vložek 15.000 SIT; Bubaš Pe-
ter, Kranj, Gogalova ul. 6, vložek 15.000
SIT; Cencelj Pavel, Ljubljana, Beblerjev trg

10, vložek 15.000 SIT; Cerar Drago, Kranj,
Kalinškova ul. 6, vložek 15.000 SIT; Cesar
Marko, Golnik, Golnik št. 67, vložek 10.000
SIT; Cimperman Jože, Kranj, Mrakova ul. 2,
vložek 15.000 SIT; Cuderman Franc, Predd-
vor, Zg. Bela št. 43b, vložek 15.000 SIT;
Česnik Stanko, Kranj, Trg Prešernove briga-
de 1, vložek 10.000 SIT; Čibej Marko, Kranj,
Bičkova ul. 1a, vložek 15.000 SIT; Čivčič
Borka, Kranj, Trg Rivoli 6, vložek 15.000
SIT; Črtalič Nataša, Tržič, Trg svobode 9,
vložek 15.000 SIT; Čufer Marjan, Kranj, Be-
gunjska ul. 12, vložek 15.000 SIT; Čuturič
Gospova, Kranj, Ul. Lojzeta Hrovata 5, vlo-
žek 15.000 SIT; Dacar Milena, Mavčiče,
Breg ob Savi 28, vložek 15.000 SIT; Debe-
ljak Ivan, Komenda, Gmajnica 60, vložek
15.000 SIT; Dejak Anica, Komenda, Nasov-
če 24, vložek 10.000 SIT; Djerič Dragan,
Kranj, Galetova ul. 21, vložek 15.000 SIT;
Dolenc Slavko, Kranj, Pot na Jošta 63, vlo-
žek 15.000 SIT; Dolinar Franc, Kranj, Gre-
goričeva ul. 15, vložek 10.000 SIT; Dolinar
Bojan, Kranj, Hrastje 127a, vložek 15.000
SIT; Dolinšek Vinko, Kranj, Trboje št. 33, vlo-
žek 15.000 SIT; Draksler Anton, Kranj, Vreč-
kova ul. 7, vložek 10.000 SIT; Drenovec
Uroš, Šenčur, Vogljanska c. 63, vložek
15.000 SIT; Duh Štefan, Kranj, Cesta 1.
maja 1, vložek 10.000 SIT; Eržen Franc,
Kranj, Kidričeva c. 10, vložek 10.000 SIT;
Fabijan Roman, Zg. Besnica, Zg. Besnica
91, vložek 15.000 SIT; Feldin Franc, Kranj,
Jelenčeva ul. 33, vložek 15.000 SIT; Fende
Marjeta, Kranj, Gogalova ul. 6, vložek
15.000 SIT; Ferenček Boris, Kranj, Cesta 1.
maja 69, vložek 15.000 SIT; Ficko Tomo,
Lesce, Alpska c. 94, vložek 15.000 SIT; Fi-
ster Janez, Brezje, Brezje 24, vložek 15.000
SIT; Flander Bogdan, Kranj, Ul. Janeza Pu-
harja 2, vložek 15.000 SIT; Florjančič Mar-
janca, Kranj, Mlaška c. 83, vložek 10.000
SIT; Florjančič Irena, Kranj, C. talcev 13b,
vložek 10.000 SIT; Gartnar Janez, Zg. Be-
snica, Sp. Besnica 167, vložek 15.000 SIT;
Gašperlin Mojca, Cerklje, Dvorje 64, vložek
10.000 SIT; Golmajer Nataša, Kranj, Stritar-
jeva ul. 4, vložek 10.000 SIT; Golorej Stani-
slav, Šenčur, Voklo 76, vložek 15.000 SIT;
Gorjanc Iztok, Medvode, Sora 11a, vložek
15.000 SIT; Gorjanc Peter, Žabnica, Zgor-
nje Bitnje 161, vložek 15.000 SIT; Grašič
Filip, Duplje, Sp. Duplje 70, vložek 15.000
SIT; Grčar Dušan, Podnart, Ljubno št. 133,
vložek 15.000 SIT; Grgič Gvozden, Kranj,
Delavska c. 19, vložek 10.000 SIT; Grguraš
Igor, Tržič, Pristava-Pot na polje 11, vložek
15.000 SIT; Gros Branko, Kranj, Ul. Tuga
Vidmarja 8, vložek 15.000 SIT; Grošelj Pe-
ter, Cerklje, Glinje št. 14, vložek 15.000 SIT;
Hajdinjak Mirjana, Škofja Loka, Sv. duh 78,
vložek 15.000 SIT; Hančič Stane, Kranj, Za-
družna ul. 7, vložek 15.000 SIT; Homar Raj-
ko, Mavčiče, Mavčiče 67, vložek 15.000
SIT; Horvat Milan, Golnik, Golnik 143, vlo-
žek 15.000 SIT; Horžen Jože, Medvode,
Goričane 39b, vložek 15.000 SIT; Hvasti
Jože, Duplje, Podbrezje 77, vložek 15.000
SIT; Hvasti Dušan, Kranj, Planina 74, vložek
15.000 SIT; Ivič Božica, Kranj, Ul. Tuga Vid-
marja 12, vložek 15.000 SIT; Ivič Filip, Kranj,
Ul. Tuga Vidmarja 12, vložek 15.000 SIT;
Jakhel Branko, Kranj, Župančičeva ul. 9, vlo-
žek 15.000 SIT; Janc Jože, Kranj, Gorenje-
savska c. 56a, vložek 10.000 SIT; Janković
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Nada, Kranj, Zlato polje št. 3c, vložek
15.000 SIT; Jankovič Darko, Kranj, Zlato
polje št. 30, vložek 15.000 SIT; Jerala Fani,
Mavčiče, Mavčiče 12, vložek 15.000 SIT;
Jereb Franc, Žabnica, Zgornje Bitnje 180,
vložek 15.000 SIT; Jerina Milena, Mavčiče,
Jama 29, vložek 15.000 SIT; Jerman Jere
Irena, Kranj, Valjavčeva ul. 9, vložek 15.000
SIT; Ješe Franc, Kranj, Ul. Juleta Gabrovška
15, vložek 10.000 SIT; Ješe Draksler Darja,
Kranj, Drulovka 44, vložek 10.000 SIT; Jošt
Jožica, Kranj, Ul. Rudija Papeža 5, vložek
15.000 SIT; Jurkovič Jernej, Tržič, Cerkve-
na 3, vložek 10.000 SIT; Kačičnik Franc,
Radizelj, Orehova vas, Račka ulica 20, vlo-
žek 15.000 SIT; Kajzer Dominik, Kranj, Ka-
linškova ul. 19, vložek 15.000 SIT; Kalan
Franc, Žabnica, Šutna 63, vložek 15.000
SIT; Kavčič Uroš, Kranj, Cirilova ul. 4, vložek
10.000 SIT; Kavčič Franc, Naklo, Podreber
št. 6, vložek 15.000 SIT; Kenda Bojan, Dup-
lje, Zgornje Duplje 7, vložek 15.000 SIT;
Kern Cilka, Cerklje, Grad 58, vložek 10.000
SIT; Kliček Marko, Kranj, Nazorjeva 10, vlo-
žek 15.000 SIT; Kliček Marjetka, Kranj, Na-
zorjeva ul. 10, vložek 15.000 SIT; Klobučar
Peter, Kranj, Begunjska ul. 9, vložek 10.000
SIT; Knavs Vinko, Kranj, Ul. gorenjskega
odreda 18, vložek 15.000 SIT; Knavs Tatja-
na, Kranj, Ul. gorenjskega odreda 18, vlo-
žek 15.000 SIT; Kne Ivan, Cerklje, Praprot-
na polica št. 35, vložek 15.000 SIT; Koder
Frančiška, Zg. Jezersko, Kokra 41/1, vlo-
žek 10.000 SIT; Korenjak Marija, Kranj, Pre-
doslje 102b, vložek 15.000 SIT; Koselj Ir-
ma, Kranj, Cesta na klanec št. 23, vložek
15.000 SIT; Kosem Jože, Cerklje, Češ-
njevek 15, vložek 15.000 SIT; Kostadinovič
Darinka, Preddvor, Belska c. 46, vložek
15.000 SIT; Kostanjevec Irena, Šenčur, Be-
leharjeva c. 34, vložek 15.000 SIT; Košnik
Peter, Golnik, Trstenik 35, vložek 15.000
SIT; Kozamernik Pavel, Smlednik, Hraše
30a, vložek 10.000 SIT; Kozjek Alojzij, Viso-
ko, Milje št. 65, vložek 10.000 SIT; Kozjek
Branko, Kranj, Kidričeva c. 43, vložek
15.000 SIT; Koželj Roman, Cerlje, Lahovče
18, vložek 10.000 SIT; Krč Andrej, Zg. Je-
zersko, Zg. Kokra 26, vložek 15.000 SIT;
Kristan Marjetka, Kranj, Škofjeloška c. 52,
vložek 15.000 SIT; Kristan Boris, Kranj, C.
Jaka Platiša 9, vložek 15.000 SIT; Krivošie-
va Olivera, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 8, vložek
15.000 SIT; Križaj Slavka, Visoko, Visoko 1,
vložek 15.000 SIT; Križman Andrej, Kranj,
Predoslje št. 71a, vložek 10.000 SIT; Kry-
štufek Metka Marija, Medvode, Seškova
ul. 20, vložek 15.000 SIT; Kučič Franci,
Zgornje Gorje, Zg. Gorje 24a, vložek 15.000
SIT; Kuralt Janez, Kranj, Rupa 6, vložek
15.000 SIT; Kurnik Štefan, Žabnica, Žabni-
ca 33, vložek 10.000 SIT; Kušlakovič Bran-
ko, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 4, vložek
10.000 SIT; Kuželj Zvonko, Kranj, Pot za
krajem 24, vložek 15.000 SIT; Lampe Ljud-
mila, Kranj, Šorlijeva ul. 7, vložek 15.000
SIT; Leban Breda, Kranj, Ul. Janeza Puharja
2, vložek 10.000 SIT; Leben Aleksander,
Kranj, Nazorjeva ul. 4, vložek 15.000 SIT;
Leskovec Olga, Kranj, Kidričeva c. 43, vlo-
žek 10.000 SIT; Likar Karlo, Golnik, Golnik
23, vložek 15.000 SIT; Lipanovič Željko,
Kranj, Ul. Lojzeta Hrovata 10, vložek 15.000
SIT; Lipovšek Zdenka, Kranj, Hrastje 186a,
vložek 15.000 SIT; Logar Toni, Kranj, Kuti-

nova ul. 16a, vložek 15.000 SIT; Lombar
Tina, Preddvor, Bašelj št. 6, vložek 10.000
SIT; Luzar Barbara, Kranj, Valjavčeva ul. 5,
vložek 15.000 SIT; Majer Dušan, Kranj, Be-
nedikova ul. 36, vložek 15.000 SIT; Maksi-
movič Desimir, Kranj, Cesta Jaka Platiše 5,
vložek 10.000 SIT; Marušič Marjan, Šenčur,
Sušnikova ul. 13, vložek 15.000 SIT; Med-
ved Vinko, Mavčiče, Jama 25, vložek 10.000
SIT; Meglič Barbara, Tržič, Kovorska c. 29,
vložek 15.000 SIT; Metljak Rado, Ljubljana,
Martinčeva 6a, vložek 15.000 SIT; Mikelj
Igor, Kranj, Hafnarjeva pot št. 8, vložek
15.000 SIT; Miklavčič Milan, Preddvor, Bel-
ska c. 50, vložek 15.000 SIT; Mohorič Joži-
ca, Žabnica, Srednje Bitnje 9, vložek 15.000
SIT; Mohorič Marjan, Podnart, Posavec 3,
vložek 15.000 SIT; Mubi Dragica, Kranj, Kriš-
ka št. 18, vložek 15.000 SIT; Muraja Drago,
Kranj, Planina št. 36, vložek 15.000 SIT;
Nahtigal Ljerka, Kranj, Ul. Rudija Papeža 5,
vložek 15.000 SIT; Ovniček Franc, Medvo-
de, Žlebe št. 43, vložek 15.000 SIT; Panič
Mirko, Kranj, Trg Rivoli 3, vložek 10.000
SIT; Papič Milan, Šenčur, Srednja vas 56,
vložek 10.000 SIT; Pavec Ljubomir, Zgornje
Jezersko, Zgornje Jezersko 7, vložek
15.000 SIT; Pegam Sašo, Zg. Besnica, Zg.
Besnica 125, vložek 10.000 SIT; Pergar
Zdenko, Šenčur, Mlakarjeva ul. 38, vložek
15.000 SIT; Pestar Slavko, Šenčur, Voklo
št. 70, vložek 10.000 SIT; Pintar Tomaž,
Žabnica, Zgornje Bitnje 199, vložek 10.000
SIT; Podbregar Franc, Cerklje, Adergas 44,
vložek 10.000 SIT; Podbregar Boris, Cer-
klje, Adergas št. 44, vložek 15.000 SIT; Pod-
nar Marija, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 8, vložek
10.000 SIT; Poklukar Sonja, Kranj, Juleta
Gabrovška 19, vložek 15.000 SIT; Polajnar
Sebastijan, Kranj, Zasavska c. 64, vložek
15.000 SIT; Polanič Marija, Kranj, Skokova
ul.1, vložek 15.000 SIT; Poljanec Marko,
Tržič, Sebenje št. 69, vložek 10.000 SIT;
Poredoš Štefan, Kranj, Pot za krajem 10,
vložek 10.000 SIT; Potočnik Anton, Škofja
Loka, Sv. duh št. 157, vložek 15.000 SIT;
Prdan Jožica, Kranj, C. Jaka Platiše 13, vlo-
žek 10.000 SIT; Pristov Ivan, Kranj, Kovači-
čeva ul. 6, vložek 15.000 SIT; Rakovič Vin-
ko, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 8, vložek
15.000 SIT; Ravnik Jože, Podnart, Ljubno
100, vložek 15.000 SIT; Ravšelj Majda,
Kranj, Grosova ul. 31, vložek 15.000 SIT;
Rehberger Nada, Preddvor, Novljanska c. 9,
vložek 15.000 SIT; Rekelj Janez, Kranj, Stru-
ževo 40c, vložek 15.000 SIT; Repnik Van-
da, Cerklje, Zgornji Brnik 95, vložek 10.000
SIT; Repnik Alojz, Cerklje, Zalog 22, vložek
15.000 SIT; Ribnikar Robert, Kranj, Planina
št. 70, vložek 10.000 SIT; Rihar Branko,
Kranj, Tekstilna ul. 2, vložek 10.000 SIT;
Ristič Danica, Kranj, Planina 10, vložek
15.000 SIT; Roblek Marija, Kranj, Suha 35,
vložek 10.000 SIT; Roblek Milena, Kranj,
Mlaška c. št. 81, vložek 15.000 SIT; Rogelj
Igor, Šenčur, Pipanova c. 80, vložek 15.000
SIT; Rogelj Milena, Kranj, C. 1. maja 63,
vložek 15.000 SIT; Ropotar Mirko, Kranj,
Trboje 7, vložek 10.000 SIT; Ropret Janez,
Cerklje na Gorenjskem, Velesovo št. 75, vlo-
žek 10.000 SIT; Ropret Pavel, Šenčur, Šte-
fetova ul. 17, vložek 15.000 SIT; Rozman
Valentin, Kranj, Na griču 38, vložek 10.000
SIT; Rozman Andrej, Kranj, Prebačevo
št. 64, vložek 15.000 SIT; Rozman Tomaž,

Podnart, Posavec 47, vložek 15.000 SIT;
Rozman Irena, Šenčur, Gasilska c. 30, vlo-
žek 15.000 SIT; Ručigaj Valentina, Kranj,
Kidričeva c. 22, vložek 15.000 SIT; Rupar
Tatjana, Kranj, Kidričeva c. 41, vložek
15.000 SIT; Rupnik Martin, Šenčur, Rožna
ul. 15, vložek 15.000 SIT; Rustja Božidar,
Tržič, Zvirče 61a, vložek 15.000 SIT; Saje-
vic Marjetka, Visoko, Visoko 81, vložek
10.000 SIT; Sajovec Alojz, Visoko, Visoko
št. 22, vložek 15.000 SIT; Sajovec Andreja,
Kranj, Trboje 102, vložek 10.000 SIT; Sajo-
vec Slavko, Visoko, Visoko 22, vložek
15.000 SIT; Sajovec Ivica, Visoko, Visoko
22, vložek 15.000 SIT; Sajovic Irma, Cer-
klje, Slovenska c. 23, vložek 10.000 SIT;
Sekne Milan, Šenčur, Voglje na vasi 16, vlo-
žek 15.000 SIT; Selan Alojz, Cerklje, Ader-
gas 42, vložek 10.000 SIT; Serec Bojan,
Golnik, Goriče 17, vložek 15.000 SIT; Se-
ver Milan, Kranj, Ul. Janeza Puharja 6, vlo-
žek 15.000 SIT; Sitar Slavko, Kranj, Gogalo-
va ul. 4, vložek 10.000 SIT; Sitar Silva, Kranj,
Gogalova ul. 4, vložek 15.000 SIT; Sitar An-
drej, Šenčur, Pipanova ul. 54, vložek 15.000
SIT; Sitar Bojan, Šenčur, Beleharjeva c. 16,
vložek 15.000 SIT; Slatnar Janez, Tržič, Ret-
nje 41, vložek 10.000 SIT; Soršek Marija,
Mavčiče, Breg ob Savi 80, vložek 15.000
SIT; Stegnar Marija, Kranj, Storžiška št. 11,
vložek 10.000 SIT; Stopar Bojan, Naklo,
Glavna c. 74, vložek 15.000 SIT; Stritih Vla-
dimir, Tržič, Pod gozdom 9, vložek 10.000
SIT; Sušnik Milan, Zgornja Besnica, Zgornja
Besnica 10, vložek 10.000 SIT; Šavs Kle-
men, Kranj, Delavska c. 11, vložek 15.000
SIT; Šebrek Mirko, Golnik, Goriče št. 33a,
vložek 15.000 SIT; Šemrl Marjan, Kranj, Pla-
nina 16, vložek 15.000 SIT; Šifrer Bogomir,
Kranj, Predoslje št. 7, vložek 15.000 SIT;
Šilar Nevenka, Kranj, C. 1. maja 65, vložek
15.000 SIT; Šluga Jure, Naklo, Cegelnica
št. 67, vložek 15.000 SIT; Šmuc Marko,
Kranj, Zoisova ul. 48, vložek 10.000 SIT;
Štefe Štefan, Šenčur, Voklo št. 92, vložek
10.000 SIT; Štefe Zoran, Kranj. C. Staneta
Žagarja, 49, vložek 15.000 SIT; Štular Miro-
slava, Kranj Zg. Bitnje 273, vložek 10.000
SIT; Šubic Jožef, Kranj, Predoslje št. 168,
vložek 15.000 SIT; Šuler Saša, Cerklje, Ap-
no 63, vložek 15.000 SIT; Šupuk Veis, Kranj,
Slovenski trg 3, vložek 15.000 SIT; Šuštar
Vincenc, Kranj, Predoslje 90, vložek 10.000
SIT; Švegelj Alojz, Kranj, Planina 28, vložek
15.000 SIT; Tepina Tanja, Kranj, Tominčeva
ul. 80, vložek 15.000 SIT; Tičar Franc,
Preddvor, Preddvor 97a, vložek 15.000 SIT;
Tiringer Damjana, Žabnica, Zgornje Bitnje
št. 187, vložek 15.000 SIT; Tomše Marjan,
Škofja Loka, Vešter 11, vložek 15.000 SIT;
Tomše Andreja, Škofja Loka, Trata št. 6, vlo-
žek 15.000 SIT; Triller Janez, Žabnica, Dor-
farje 43, vložek 15.000 SIT; Trobec Franc,
Kranj, Prebačevo št. 38a, vložek 10.000
SIT; Trškan Darko, Kranj, Ul. Rudija Papeža
34, vložek 10.000 SIT; Ugrica Nikola, Zg.
Besnica, Sp. Besnica 67, vložek 15.000
SIT; Ugrica Sašo, Zgornja Besnica, Sp. Be-
snica 67, vložek 15.000 SIT; Uranič Branka,
Naklo, Pokopališka pot 16, vložek 15.000
SIT; Urh Gašper, Bled, Selo pri Bledu št. 50,
vložek 15.000 SIT; Uršič Simon, Kranj, Šol-
ska ul. 4, vložek 10.000 SIT; Vajs Ciril, Cer-
klje, Češnjevek 16, vložek 15.000 SIT; Vajt
Darko, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 10, vložek
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15.000 SIT; Valjavec Irena, Kranj, Ul. Jaka
Platiša 3, vložek 15.000 SIT; Vrhovnik Sta-
ne, Kranj, Sitarska pot 16, vložek 10.000
SIT; Vrhovnik Bogomir, Mavčiče, Praše 36,
vložek 15.000 SIT; Vuk Radoš, Renče, Ži-
goni 2, vložek 15.000 SIT; Vukič Desimir,
Kranj, Ul. Lojzeta Hrovata 10, vložek 15.000
SIT; Vurkeljc Gojko, Zg. Besnica, Sp. Besni-
ca 37, vložek 15.000 SIT; Zabavnik Jožica,
Kranj, Nazorjeva ul. 8, vložek 10.000 SIT;
Zakotnik Stanislava, Žabnica, Dorfarje 16,
vložek 15.000 SIT; Zaplotnik Mira, Tržič, De-
teljica št. 7, vložek 15.000 SIT; Zarnik Zdrav-
ko, Šenčur, Srednja vas 3, vložek 15.000
SIT; Zelič Alojz, Duplje, Zg. Duplje 6, vložek
15.000 SIT; Zemljič Draga, Kranj, Ul. Jane-
za Puharja 2, vložek 10.000 SIT; Zevnik Ivan,
Kranj, Kajuhova ul. 3, vložek 15.000 SIT;
Zgaga Iztok, Žabnica, Zg. Bitnje 221, vložek
15.000 SIT; Ziherl Jožica, Žabnica, Sr. Bit-
nje 64, vložek 15.000 SIT; Ziherl Uroš, Žab-
nica, Sr. Bitnje 90, vložek 15.000 SIT; Zima
Marjana, Radovljica, Mošnje 15a, vložek
15.000 SIT; Zorman Alojz, Golnik, Golnik
št. 117, vložek 15.000 SIT; Zupan Sašo,
Kranj, Žerjavka 1, vložek 15.000 SIT; Zu-
pančič Milan, Ljubljana-Dravlje, Brilejeva
ul. 12, vložek 15.000 SIT; Žgajnar Janez,
Kranj, Ul. gorenjskega odreda 14, vložek
10.000 SIT; Žigon Matej, Kranj, Cesta 1.
maja 67, vložek 10.000 SIT; Žigon Robert,
Kranj, Cesta 1. maja 67, vložek 10.000 SIT;
Žitnik Alenka, Smlednik, Moše 1, vložek
10.000 SIT; Žun Bojan, Kranj, Ul. Vide Šin-
kovčeve 9, vložek 15.000 SIT; FMR, podjet-
je za financiranje, marketing in razvoj, d.d.,
Idrija, Lapajnetova ul. 9, vložek 15.000 SIT;
INTERTRADE ITS, podjetje za proizvodnjo,
informatiko in zastopanje, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 9, vložek 15.000 SIT;
NORIK-TEC, družba za trgovino, proizvod-
njo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Martinče-
va 6a; VIS-A-VIS, družba za ekonomiko, or-
ganizacijsko in tehnološko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 47, vložek 15.000 SIT;
vsi vstopili 12. 3. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Zupančič Milan, imenovan 13. 3.
1997, kot predsednik uprave zastopa druž-
bo skupno z ostalima članoma uprave, brez
omejitev; član uprave Kučič Franci, imeno-
van, 13. 3. 1997, zastopa družbo skupno z
ostalima članoma uprave, brez omejitev;
članica uprave Jerman Jere Irena, imenova-
na 13. 3. 1997, zastopa družbo skupno z
ostalima članoma uprave, brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čufer Marjan, Li-
povšek Zdenka, Kuželj Zvonko, Špiler Tomaž
in Djerič Dragan, vsi vstopili 12. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga

trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-110602
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00221 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa FLUGA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Tržič, sedež: Žiganja vas 59a,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/01615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo druž-
benika, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5430500
Osnovni kapital: 1,627.550 SIT
Ustanovitelj: Markelj Janez, izstop 10. 12.

1994; Truta Srečko, Kranj, C. kokrškega
odreda 17, vstop 10. 12. 1994, vložek
1,627.550 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markelj Janez, razrešen 10. 12. 1994;
direktor Truta Srečko, imenovan 10. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Urbanc
Francka, razrešena 10. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 15120 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 15710 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850
Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli

in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 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
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
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nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n..

Rg-111427
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00648 z dne 1. 7. 1997 pod št.
vložka 1/06013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1193376

Firma: EUROSOL, d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje, Jesenice

Skrajšana firma: EUROSOL, d.o.o., Je-
senice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-
zarjev 8

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Begeš Iztok, Lesce, Na Tra-

ti 59, vstop 11. 4. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rappold
Norbert Erwin, Ochsenfurt, Breslauer
Str. 21, vstop 11. 4. 1997, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rappold
Ernst Martin, Weisendorf, Kirchenstr. 14a,
vstop 11. 4. 1997, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Jarolim Mic-
hael, Reichenberg, Albertshausen, An Der
Bundesbahn 3, vstop 11. 4. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Begeš Iztok, imenovan 11. 4. 1997,
pri poslih, katerih predmet predstavljajo na-
ložbe ali nabava opreme. Vsak od direktorjev
zastopa družbo brez omejitev do vrednosti
20.000 (dvajsettisoč 00/100) DEM v tolar-
ski protivrednosti na dan sklenitve posla, po
srednjem tečaju Banke Slovenije, nad to
vrednostjo pa z omejitvami, da mora za to-
vrstne posle, katerih predmet po vrednosti
znaša nad 20.000 (dvajsettisoč 00/100)
DEM v tolarski protivrednosti, po enakem
tečaju kot zgoraj, do 50.000 (petdesettisoč
00/100) DEM v tolarski protivrednosti po
enakem tečaju, kot zgoraj, pridobiti vnaprejš-
njo pismeno odobritev še enega družbenika,
za sklepanje tovrstnih poslov, katerih pred-
met po vrednosti presega 50.000 (petdeset-
tisoč 00/100) DEM v tolarski protivrednosti,
po enakem tečaju kot zgoraj, pa je potrebna
vnaprejšnja pismena odobritev še dveh druž-
benikov. Glede ostalih poslov vsak od direk-
torjev zastopa družbo brez omejitev; direktor
Begeš Janez, Lesce, Na Trati 59, imenovan
11. 4. 1997, pri poslih, katerih predmet
predstavljajo naložbe ali nabava opreme.
vsak od direktorjev zastopa družbo brez ome-
jitev do vrednosti 20.000 (dvajsettisoč
00/100) DEM v tolarski protivrednosti na
dan sklenitve posla, po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, nad to vrednostjo pa z omeji-
tvami, da mora za tovrstne posle, katerih
predmet po vrednosti znaša nad 20.000
(dvajsettisoč 00/100) DEM v tolarski proti-
vrednosti, po enakem tečaju kot zgoraj, do
50.000 (petdesettisoč 00/100) DEM v to-
larski protivrednosti po enakem tečaju, kot
zgoraj, pridobiti vnaprejšnjo pismeno odobri-
tev še enega družbenika, za sklepanje tovrst-
nih poslov, katerih predmet po vrednosti pre-
sega 50.000 (petdesettisoč 00/100) DEM
v tolarski protivrednosti, po enakem tečaju
kot zgoraj, pa je potrebna vnaprejšnja pisme-
na odobritev še dveh družbenikov. Glede
ostalih poslov vsak od direktorjev zastopa
družbo brez omejitev; direktor Rappold Nor-
bert Erwin, imenovan 11. 4. 1997, pri po-
slih, katerih predmet predstavljajo naložbe
ali nabava opreme. Vsak od direktorjev za-
stopa družbo brez omejitev do vrednosti
20.000 (dvajsettisoč 00/100) DEM v tolar-
ski protivrednosti na dan sklenitve posla, po
srednjem tečaju Banke Slovenije, nad to
vrednostjo pa z omejitvami, da mora za to-

vrstne posle, katerih predmet po vrednosti
znaša nad 20.000 (dvajsettisoč 00/100)
DEM v tolarski protivrednosti, po enakem
tečaju kot zgoraj, do 50.000 (petdesettisoč
00/100) DEM v tolarski protivrednosti po
enakem tečaju, kot zgoraj, pridobiti vnaprejš-
njo pismeno odobritev še enega družbenika,
za sklepanje tovrstnih poslov, katerih pred-
met po vrednosti presega 50.000 (petdeset-
tisoč 00/100) DEM v tolarski protivrednosti,
po enakem tečaju kot zgoraj, pa je potrebna
vnaprejšnja pismena odobritev še dveh druž-
benikov. Glede ostalih poslov vsak od direk-
torjev zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 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 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti.

Rg-111436
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00867 z dne 23. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa PRESEK, podjetje za spravilo
lesa in trgovino, d.o.o., sedež: Hlebce 10,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/01858/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448972
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1997: 0150

Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
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sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, 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; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n..

Rg-112139
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01112 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa KTP, kemična tovarna Pod-
nart, d.d., sedež: Podnart 43, 64244 Pod-
nart, pod vložno št. 1/00206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, kapitala, ustanoviteljev, tipa zastopni-
ka, nadzorni svet ter spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034507
Firma: ATOTECH - KEMIČNA TO-

VARNA PODNART, d.d.
Sedež: 4244 Podnart, Podnart 43
Osnovni kapital: 613,493.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada LRS, izstop 16. 7.

1997; Kemična tovarna Podnart, p.o., iz-
stop 16. 7. 1997; Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
16. 7. 1997, vložek 155,244.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 16. 7.
1997, vložek 27,607.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
16. 7. 1997, vložek 27,607.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo; upravičenci in-
terne razdelitve, vstopili 16. 7. 1997, vlo-
žek 55,214.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 16. 7. 1997, vložek 10,400.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; ATO-
TECH, b.v., PV DE Meern, Netherlands,
Rijnzathe 4, vstop 22. 7. 1997, vložek
337,421.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kolar Roman, razrešen 17. 7. 1997;
direktorica Rebernik Marijana, Radovljica,
Cankarjeva 31c, razrešena 17. 7. 1997 in
imenovana za začasno upravo - direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Colantuoni Luigi, Wien, Avstrija, Sieveringer-
str. 135/27, imenovan 22. 7. 1997.

Člani nadzornega sveta: Kejžar Janez,
Wekwerth Dieter Alfred Paul in Vauleon Ge-
rard, vsi vstopili 16. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvodnja

drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 73101 Razi-
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skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01303/00914-1997/KJ z dne 23. 7. 1997.

Rg-112165
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00892 z dne 8. 8. 1997 pod št.
vložka 1/06025/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199951
Firma: JEHONA, BEĐETI IN BEĐETI,

podjetje za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: JEHONA, BEĐETI IN

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

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Vodopivčeva 7
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Bedžeti Saledin, Tetovo,

Golema rečica, vstop 18. 6. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem; Beđeti Ibrahim, Kranj,
Tavčarjeva ulica 14, vstop 18. 6. 1997, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bedžeti Saledin, imenovan 18. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Beđeti Ibrahim, imenovan 18. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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;
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; 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.

Rg-113326
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01254 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa BAKHUS, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Blejska Dobrava,
sedež: Blejska Dobrava 27, 4274 Blej-
ska Dobrava, pod vložno št. 1/04836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, kapi-
tala, družbenikov, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791669
Firma: POLAR PRODUCTS, storitve in

trgovina, d.o.o., Kranjska Gora
Skrajšana firma: POLAR PRODUCTS,

d.o.o., Kranjska Gora
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Bo-

rovška 62
Osnovni kapital: 1,657.000 SIT
Ustanovitelj: Grilc Jana, izstop 11. 5.

1994; Šordjan Zoran, Kranjska Gora, Bo-
rovška c. 62, vstop 11. 5. 1994, vložek
1,657.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grilc Jana, razrešena 11. 5. 1994;
direktor Šordjan Zoran, imenovan 11. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvod-

nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlar-
skih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvod-
nja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-113341

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01293 z dne 30. 9. 1997 pri
subjektu vpisa NORMA CONSULTING,
podjetje za svetovalne dejavnosti Ra-
dovljica, d.o.o., sedež: Kranjska 2, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/03230/00
vpisalo v sodni register tega sodišča in
uskladitev in spremembo dejavnosti, spre-
membo poslovnih deležev, družbenikov in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5598206
Ustanovitelja: Friedrich-Sprung Karin,

vstop 5. 10. 1993 in Sprung Rudiger, vs-
top 24. 5. 1996, oba iz Gottingena, Nemči-
ja, Lotzerstrasse 32, vložila po 2,951.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Sprung Rudiger, imenovan 24. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-113344
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01260 z dne 25. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ZORICA EXPORT - IMPORT,
izvozno - uvozno podjetje, Smokuč,
d.o.o., sedež: Smokuč 17c, 64274 Ži-
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rovnica, pod vložno št. 1/01534/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo firme,
skrajšane firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5413621
Firma: ZORICA EXPORT - IMPORT, iz-

vozno - uvozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZORICA EXPORT - IM-

PORT, d.o.o.
Sedež: 4274 Žirovnica, Smokuč 17c
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kos Zojinka, Žirovnica,

Smokuč 17c, vstop 28. 5. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kos Zojinka, imenovana
28. 5. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Nemanič Igor, Medvode, Kr-
žišnikova ul. 2, imenovan 15. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gadnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 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; 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;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno

z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-113345
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01335 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JURČEK, podjetje za trgo-
vino in storitve, Naklo, d.o.o., sedež: Ul.
bratov Praprotnik 24, 64202 Naklo, pod
vložno št. 1/01901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5459206
Sedež: 4202 Naklo, Ul. bratov Pra-

protnik 24
Ustanovitelj: Lenardič Viktorija, izstop

27. 10. 1995; Lenardič Urban, Naklo, Bratov
Praprotnik 24, vstop 27. 10. 1995, vložek
801.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 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; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
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debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n..

Rg-113364
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01141 z dne 18. 9. 1997 pod
št. vložka 1/06047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201832
Firma: JUSS, gostinstvo, trgovina, tu-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Nazorjeva ul. 6
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Jalen Uroš, Kranj, Nazorjeva

ul. 6, vstop 14. 7. 1997, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jalen Uroš, imenovan 14. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51340

Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina
na debelo s pafrumi in kozmetiko; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 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); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-113384
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01049 z dne 3. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa MA PRO, Podjetje za storitve,
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Kranj, se-
dež: Trboje 137, 64000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/03034/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5569877
Sedež: 4000 Kranj, Trboje 137
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;

7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-113387
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00548 z dne 5. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa VIBRO, Tovarna elementov in
sistemov za avtomatizacijo, d.o.o., Žiri,
sedež: Novovaška 147, 4226 Žiri, pod
vložno št. 1/01715/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433207
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1997: 2852

Splošna mehanična dela; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-113399
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00269 z dne 3. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROINFO, podjetje za pro-
izvodnjo, informatiko in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Staneta Žagarja 8, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00428/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovne vloge, spremembo družbeni-
kov, zastopnikov, dejavnosti in vložkov,
skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5291453
Skrajšana firma: PROINFO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,668.000 SIT
Ustanovitelja: Ribnikar Božidar, izstop

30. 6. 1994; Zupanc Slavko, izstop 30. 6.
1994; Vraničar Marko, vložek 1,251.000 SIT
in Vraničar Breda, vložek 417.000 SIT, oba iz
Kranja, Staneta Žagarja 8, vstopila
12. 10. 1989, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zupanc Slavko, razrešen 30. 6. 1994;
Ribnikar Božidar, razrešen 30. 6. 1994; di-
rektor Vraničar Marko, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Vraničar Breda, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
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na; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 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; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2751
Litje železa; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3640 Proizvodnja šport-

nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 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;
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; 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; 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; 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 drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 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.; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
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Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-114538
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01294 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa KITRANS, prevozne stori-
tve in trgovina, d.o.o., Tržič, sedež: Zvir-
če 59, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/03978/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, ose-
be, pooblaščene za zastopanje ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5664675
Ustanovitelja: Kajbič Anton, vstop

9. 9. 1992 in Kajbič Iztok, vstop 25. 9.
1997, oba iz Tržiča, Zvirče 59, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kajbič Anton, razrešen 25. 9. 1997;
direktor Kajbič Iztok, imenovan 25. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.

Rg-114541
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01050 z dne 29. 10. 1997 pri
subjektu vpisa IB & I, sport management,
d.o.o., Zapuže, sedež: Zapuže 3a, 64275
Begunje, pod vložno št. 1/01945/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5743010
Sedež: 4275 Begunje, Zapuže 3a
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1997:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2215 Dru-
go založništvo; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4544 Soboslikar-
ska 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-114545

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00011 z dne 29. 10. 1997 pri
subjektu vpisa PRENOVA, sanacija ob-
jektov, Bled, d.o.o., sedež: Savska 50,
64260 Bled, pod vložno št. 1/02451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti z enotno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo firme s temile po-
datki:
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Matična št.: 5502535
Firma: PRENOVA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Savska 50
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1997: 5232

Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-114547
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00586 z dne 29. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TEHNIČNI BIRO JESE-
NICE, p.o., sedež: Cesta Borisa Kidriča
41, 64270 Jesenice, pod vložno
št. 1/00064/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, ustanoviteljev, tipa zastopnika,
preoblikovanje v d.d., kapital, nadzorni svet
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5066018
Firma: TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d.
Skrajšana firma: TBJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Borisa

Kidriča 41
Osnovni kapital: 91,178.000 SIT
Ustanovitelji: Železarna Jesenice, izstop

3. 12. 1996; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Dunajska 160, vstop 3. 12. 1996, vložek
40,123.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 3. 12. 1996, vlo-
žek 9,118.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 3. 12. 1996, vložek
9,118.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 3. 12. 1996, vložili 5,505.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 3. 12. 1996, vložili
18,236.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; kupci iz javne prodaje delnic, vsto-
pili 3. 12. 1996, vložili 9,078.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinčič Ludvik, Jesenice, Hrušica
143, razrešen 3. 12. 1997 in imenovan za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dovžan Janez,
Repinc Metod in Čušin Branko, vsi vstopili
3. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 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; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01001/007877-1997/MR z dne 24. 4.
1997.

Rg-114549
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01395 z dne 28. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05938/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme s temile podatki:

Matična št.: 1125729
Firma: MTA - MERIDIAN, turizem, go-

stinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MTA - MERIDIAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Trg Toneta

Čufarja 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Stanislav, Jesenice,

C. M. Tita 92, vstop 2. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Stanislav, imenovan 2. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 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; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2221 Tiskanje časopisov; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom

povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2512 Obnavljanje in protek-
tiranje gum za vozila; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 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; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 28. 5. 1998 / Stran 4037

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; 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; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-

no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 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; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-114550
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01380 z dne 27. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06071/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195735
Firma: ROZMAN IN SLAPAR RO&SA

TRŽIČ, načrtovanje in inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: ROZMAN IN SLAPAR

RO&SA TRŽIČ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Lom 74
Ustanovitelja: Rozman Janez, Tržič,

Brezje pri Tržiču 51, vstop 10. 10. 1997,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Slapar Matej, Tržič, Lom 74, vstop
10. 10. 1997, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Rozman Janez, imenovan 10. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Slapar Matej, imenovan 10. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997:
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Rg-114552
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00979 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TERMOPOL, predelava pla-
stičnih mas, d.d., Sovodenj, sedež: Ko-
privnik 50, 4225 Sovodenj, pod vložno
št. 1/00213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Firma: TERMOPOL, predelava plastič-

nih mas, d.d., Sovodenj
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mlinar Silvester, razrešen 29. 10.
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1996; Bednar Ana, Škofja Loka, Partizan-
ska 43, imenovana 29. 10. 1996 kot v.d.
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-114554
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00921 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa REKREACIJSKO TURISTIČ-
NI CENTER ŽIČNICE, Kranjska Gora, d.d.,
sedež: Borovška cesta 103a, 4280 Kranj-
ska Gora, pod vložno št. 1/00364/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001412
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pri-

stavec Božidar, Kranjska Gora, Podbreg 8,
razrešen 16. 6. 1997 kot začasna uprava
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-114555
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00129 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa BISTRA, kemična čistilni-
ca in pralnica, d.d., Škofja Loka, sedež:
Spodnji trg 27, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067537
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

prol Stanislav, Ljubljana, Kopališka 1, razre-
šen 15. 7. 1997 kot začasna uprava - di-
rektor in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brekič Dušan,
Uršič Irma in Gartner Marija, izstopili 3. 7.
1997 ter Brekič Dušan, Gartner Marija in
Uršič Irma, vstopili 3. 7. 1997.

Rg-114556
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00370 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKO, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.d., Blejska Dobrava,
sedež: Blejska Dobrava 124, 4273 Blej-
ska Dobrava, pod vložno št. 1/01571/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5407419
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavlič Viktor, razrešen 19. 3. 1996;
direktor Pohar Tomaž, Jesenice, Cesta Ci-
rila Tavčarja 10, imenovan 20. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-114561

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01227 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ATELJE B & M, podjetje za
vizuelne komunikacije, propagando in
design, d.o.o., Radovljica, sedež: Lanco-
vo 7d, 64240 Radovljica, pod vložno
št. 1/02704/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in spre-
membo družbene pogodbe z dne 18. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5585350
Sedež: 4240 Radovljica, Lancovo 7d
Ustanovitelja: Kokelj Borut, Bled, Kidri-

čeva c. 15, vstop 5. 12. 1995, vložek
1,110.747,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-

varja; Kokelj Miran, Lesce, Rožna dolina
14, vstop 9. 12. 1996, vložek
1,110.747,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-114562
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00636 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTROMARKET, trgovi-
na z elektromaterialom Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Jegorovo predmestje 5,
64220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01131/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5362067
Sedež: 4220 Škofja Loka, Cesta tal-

cev 37
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997: 4531

Električne inštalacije; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-114564
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00006 z dne 22. 10. 1997 pri
subjektu vpisa FINRAD, BARABAŠ IN OS-
TALI, finančno-računovodske in davčne
storitve, d.n.o., Tržič, sedež: Balos 4,
64290 Tržič, pod vložno št. 1/02232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, družbenika, tipa za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti in zvišanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5482062
Firma: FINRAD, finančno-računovod-

ske in davčne storitve, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: FINRAD, d.o.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Balos 4
Osnovni kapital: 2,698.000 SIT
Ustanovitelji: Barabaš Pavel, Tržič, Can-

karjeva 1, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 30. 12. 1996, vložek 674.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Eler Božo,
Tržič, Cankarjeva 2, izstopil iz d.n.o in vsto-
pil v d.o.o. 30. 12. 1996, vložek 674.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Meglič
Majda, Tržič, Lom pod Storžičem 21, izsto-
pila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 30. 12.
1996, vložek 674.500 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kavčič Tatjana, Tržič, Za
Mošenikom 14, izstopila iz d.n.o. in vstopi-

la v d.o.o. 30. 12. 1996, vložek 674.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Mirt Tat-
jana, izstopila 30. 12. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor Barabaš Pavel, imenovan
28. 2. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev; Eler Božo, razrešen 30. 12. 1996 kot
poslovodja in imenovan za namestnika di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
Kavčič Tatjana, razrešena 30. 12. 1996
kot poslovodkinja in imenovana za namest-
nico direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; Meglič Majda, razrešena 30. 12.
1996 kot poslovodkinja in imenovana za
namestnico direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1997:
2215 Drugo založništvo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Preoblikovanje v družbo z omejeno od-
govornostjo 22. 10. 1997.

Rg-114568
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00916 z dne 14. 10. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJSKI TISK, grafič-
na dejavnost, d.d., sedež: Mirka Vadno-
va 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00094/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048915
Člani nadzornega sveta: Ahačič Marijan

in Konc Marko, oba vstopila 9. 9. 1996.

Rg-114569
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00717 z dne 14. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ŠEŠIR, tovarna klobukov,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva 57,
4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5034248
Ustanovitelj: TOVARNA KLOBUKOV ŠE-

ŠIR, p.o., izstop 6. 8. 1996.

Rg-114570
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01056 z dne 13. 10. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJSKI INVESTICI-
JSKI SKLAD, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Kranj, sedež: Bleiweisova
1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05176/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta z dne 2. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5843634
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LJUBLJANA

Rg-100574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04154 z dne 3. 7. 1996 pod št.
vložka 1/08722/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5420229002
Firma: ART-LES, d.o.o., proizvodno in

trgovinsko podjetje BARDO STR. EX.
CORP. podružnica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1260 Ljubljana, Novo Polje c.

XI/20c
Ustanovitelj: ART-LES, d.o.o., Ljubljana,

Novo Polje, C. XI/20c, vstop 4. 8. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mazovec Gojko, Ljubljana, Novo Po-
lje, C. XI/20c, pooblastila za zastopanje
subjekta vpisa, čigar firma je vpisana v regi-
strski list št. 1. in meje njihovih pooblastil.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-107244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00581 z dne 11. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa MATEAS, Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13, sedež: Brnčiče-
va 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21392/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5716977
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Stanisavljević Vukosav Barbara,
razrešena 20. 1. 1997; direktor Ferengja
Rok, Ljubljana, Mačkov kot 13a, imenovan
20. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev, z nepremičninami družbe razpolaga le z
izrecnim dovoljenjem družbenika.

Rg-109444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00692 z dne 21. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRUDA, export-import, med-
narodno podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no, zastopanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, sedež: Tržaška
132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14518/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, dejavnosti, člane nadzornega
sveta in preoblikovanje v d.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5198348
Firma: GRUDA, export-import, medna-

rodna družba za proizvodnjo, trgovino,
zastopanje in svetovanje, d.d.

Skrajšana firma: GRUDA Ljubljana, d.d.
Pravnoorg. oblika. delniška družba
Osnovni kapital: 314,320.000 SIT

Ustanovitelji: GRUDA EXPORT-IMPORT,
p.o., izstop 18. 12. 1996; LOVEC
LJUBLJANA, p.o., izstop 18. 12. 1996;
GRUDA-PROIZVODNJA LJUBLJANA, p.o.,
izstop 18. 12. 1996; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 18. 12. 1996, vložek 74,633.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala pot 5,
vstop 18. 12. 1996, vložek 31,432.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Mala pot 5, vstop 18. 12.
1996, vložek 55,124.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa po seznamu, vstopili 18. 12. 1996,
vložili 3,031.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo; udeleženci interne razdelitve po
seznamu, vstopili 18. 12. 1996, vložili
55,804.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; kupci iz javne prodaje delnic po sez-
namu, vstopili 18. 12. 1996, vložili
94,296.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Ullen Nataša,
Jakšič Ilija, Klemenc Danica, Černič Peter
in Bernik-Kurent Katarina, vsi vstopili
18. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
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gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01023/00906-1997/MP, z dne 29. 1.
1997.

Rg-110161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05631 z dne 7. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa ZALOŽBA JAKA, d.o.o., sedež:
Podmilščakova 28a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05996/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deleža, zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 5. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5357187
Ustnaovitelj: Novljan Ljudmila, izstop

5. 9. 1996; Košuta Josip, Ljubljana, Gras-
sellijeva ul. 4, vstop 14. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novljan Ljudmila, razrešena 5. 9.
1996; družbenik Košuta Josip, razrešen
5. 9. 1996, imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 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.

Rg-111746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03135 z dne 23. 6. 1997 pod št.
vložka 1/29392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1196162
Firma: EVENTS, podjetje za posredo-

vanje in trgovino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ernst Wolfgang Karl Theo-

dor, Sasbach, Urtenaukreis, Bungert 13,
vstop 23. 5. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Weber Uwe,
Rastatt, Georgstrasse 3, vstop 23. 5. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Weber Uwe, imenovan 23. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ko-
drič Robert, Ptuj, Rimska ploščad 18, ime-
novan 23. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
27410 Proizvodnja plemenitih kovin; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 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; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51520 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; Trgovina na debelo s kovi-
nami 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; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 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 di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-112613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01822 z dne 26. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29722/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.:1192108
Firma: VELECO COMERCE, trgovina

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VELECO COMERCE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Valenčič Damjan, Ljubljana,

Vodnikova cesta 8, vstop 21. 8. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valenčič Damjan, imenovan 21. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
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
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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; 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; 6420 Te-
lekomunikacije; 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; 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.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60, družba
opravlja vse, razen poizvedovalnih dejav-
nosti.

Rg-113412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04120 z dne 25. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1198742
Firma: DK – DVIGALA, vertikalne tran-

sortne naprave, d.o.o.
Skrajšana firma: DK – DVIGALA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zele-

ni log 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Šetrajčič Dragoš Irena,

Ljubljana, Glavarjeva ul. 47, vstop 9. 6.
1997, vložek 760.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Sirk Kerpan Sonia, Duino
Aurisina-Nabrežina, Aurisina Santa Corce
18c, vstop 9. 6. 1997, vložek 740.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šetrajčič Dragoš Irena, imenova-
na 9. 6. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Sirk Kerpan Sonia, imeno-
vana 9. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1997:
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 45310 Električne
inštalacije; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-113479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04856 z dne 17. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa PAVLIHA, Časopisna dejav-
nost, komuniciranje in trženje, d.o.o., se-
dež: Slovenska 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5049164
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Varšek Svetislav, Ljubljana, Malči Be-
ličeve 155, razrešen 18. 8. 1997 kot po-
slovodja družbe in imenovan za zastopnika,
ki kot v.d. poslovodje družbe zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnik Lavrič Božidar,
Lesce, Dežmanova 4, imenovan 18. 8.
1997, kot poslovodja družbe, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-113632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02237 z dne 8. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1193821
Firma: AREMA, Trgovina in posredo-

vanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AREMA, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Za vasjo 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arko Marjan, Škofljica, La-

vrica, Dolenjska c. 419, vstop 9. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arko Marjan, imenovan 9. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.

Rg-114081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03306 z dne 3. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29437/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1196529
Firma: C.NET, podjetje za uvajanje in-

formacijskih tehnologij, d.o.o.
Skrajšana firma: C.NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kump Damjan, Ljubljana,

Pot čez gmajno 17, vstop 30. 4. 1997,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Cof Žiga, Logatec, Pehačkova ce-
sta 6, vstop 30. 4. 1997, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milić Bojan, Domžale, Prešernova
30, imenovan 30. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih 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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-114108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03285 z dne 14. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Koper, spre-
membo sedeža, akta o ustanovitvi ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5404541
Firma: ERBY, podjetje za trgovino, za-

stopanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ERBY, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bauman Janez, Izola, Emi-

lia Driolia 2, vstop 30. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bauman Janez, imenovan
30. 6. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 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; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/01424/00.

Rg-114114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04414 z dne 1. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa TEMPI, zaključna gradbena
dela, d.o.o., sedež: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1124269
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Popeski Marjan, razrešen 23. 7.
1997; direktor Velanoska Conka, Ohrid,
Stiv Naumov 13, imenovan 23. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-114532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04525 z dne 2. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa LINK COMMERCE, d.o.o., Import-
Export, Ljubljana, sedež: Dunajska 22,

1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19170/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, zastopnika, družbene pogodbe z dne
29. 7. 1997 in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5647126
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. V/28
Ustanovitelj: LINK EXPORT G.M.B.H.,

izstop 12. 12. 1996; Bleiweis Janez, Ljub-
ljana, Rožna dolina c. V/28, imenovan
12. 12. 1996, vložek 9, 600.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hattenbach Wolfgang, razrešen
12. 12. 1996; prokuristka Andree Prosenc
Tjaša, razrešena 12. 12. 1996; direktor
Bleiweis Janez, imenovan 12. 12. 1996,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in 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; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-114765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04311 z dne 27. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29817/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1199072
Firma: EMES, SCAGNETTI & CO, gra-

fika, d.n.o.
Skrajšana firma: EMES SCAGNETTI &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Župančičeva

ulica 14
Ustanovitelja: Scagnetti Marij-Vito in Ko-

vačič Emilija, oba Ljubljana, Župančičeva
ulica 14, vstopila 11. 7. 1997, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Scagnetti Marij-Vito, imenovan 11. 7.
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1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Kovačič Emilija, imenovana 11. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 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; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.

Rg-114958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03793 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ASFALTEX, Podjetje za inže-
niring, marketing, svetovanje, proizvod-
njo in storitve, kooperacijo, komercial-
no posredovanje in projektiranje, d.o.o.,
sedež: Pašičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02206/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5288118
Firma: ASFALTEX, Podjetje za projek-

tiranje, inženiring, marketing, svetova-
nje, proizvodnjo in storitve, ter koopera-
cijo, d.o.o.

Skrajšana firma: ASFALTEX, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidaršič Mirko, Ljubljana,

Bratov Učakar 116, vstop 20. 7. 1989, vlo-
žek 1,120.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vogrič-Žnidaršič Adrijana, Ljublja-
na, Žaucerjeva 2, vstop 20. 7. 1989, vlo-
žek 400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lenarčič Milan, Notranje Gorice,
Notranje Gorice 60, vstop 1. 3. 1991, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Habič Borut, izstop 22. 2. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 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; 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; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-115057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05234 z dne 14. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29782/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1214284
Firma: TAJNIČ ELTING & CO., stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: TAJNIČ ELTING & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev

trg 14
Ustanovitelja: Tajnič Dejan in Tajnič Bra-

nimir, oba Ljubljana, Brodarjev trg 14, vsto-

pila 15. 9. 1997, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Tajnič Dejan, imenovan 15. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Taj-
nič Branimir, imenovan 15. 9. 1997; pro-
kuristka Tajnič Natalija, Ljubljana, Brodarjev
trg 14, imenovana 15. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, 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.;
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; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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-
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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; 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 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 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;

5272 Popravilo električnih gospodinjskih apa-
ratov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6010 Želez-
niški promet; 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, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 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; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
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-115139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06415 z dne 26. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29950/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1233939
Firma: VIP CONSULTING, poslovno

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VIP CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gradni-

kove brigade 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podboršek Brane, Ljublja-

na, Utik 92, vstop 15. 10. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vide Rihard, Graz, vstop 15. 10. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Podboršek Brane, imenovan 15. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Vide Rihard, imenovan 15. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-115182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05646 z dne 17. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 12126279
Firma: INŠTITUT ZA RAZVIJANJE

OSEBNE KAKOVOSTI, Izobraževanje in
založništvo, Bratovševa pl. 7, Ljubljana

Skrajšana firma: INŠTITUT ZA RAZVI-
JANJE OSEBNE KAKOVOSTI, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

pl. 7
Ustanoviteljica: Bratovš Greta, Koper, Ul.

II. prekomorske brigade 36, vstop 10. 10.
1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bratovš Greta, imenovana 10. 10.
1997, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-115244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04501 z dne 10. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa DICHT-ING, svetovna meha-
nična tesnila weltgleitringdichtungen
world mechanical seals, podjetje za pro-
jektiranje in servisiranje drsnih tesnil ro-
tirajoče opreme, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21750/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 10. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5729114
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0125 Reja drugih živali; 0202 Gozdarske
storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1412 Pridobivanje apnenca,
sadre in krede; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1561 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
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drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-

cijo in krmiljenje elektrike; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme 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; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska 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; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem 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;
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6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in 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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 75253 Drube obli-
ke zaščite in reševanja; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-115272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06164 z dne 14. 11. 1997 pod št.
vložka1/29907/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1233548
Firma: MIZARSTVO TRČEK, d.o.o.,

proizvodnja in montaža pohištva
Skrajšana firma: MIZARSTVO TRČEK,

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

govornostjo
Sedež: 1108 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 270a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trček Božidar, Ljubljana, Li-

vada 29, vstop 3. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Trček Božidar, imenovan 3. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 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; 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; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo.

Rg-115362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02405 z dne 5. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa VESTA M, trgovske storitve,
d.o.o., sedež: Parmova 41, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04551/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5330262
Sedež: 1000 Ljubljana, Lavričeva 6.

Rg-115592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05102 z dne 4. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29841/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1214063
Firma: NARAVA 2001, zavod za eko-

logijo
Skrajšana firma: NARAVA 2001
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 7
Ustanovitelj: Viktor Luskovec, Šenčur,

Rožna ulica 7, vstop 24. 6. 1997, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tomaž Amon, Ljubljana, Tržaška 11,
imenovan 21. 10. 1997 lahko sklepa po-
godbe do 4,000.000 SIT; Viktor Luskovec,
imenovan 24. 6. 1997, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 804

Izobraževanje odraslih in drugo izobraževa-
nje; 8042 Drugo izobraževanje; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov.

Rg-115636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07217 z dne 5. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa IZOLIRKA, industrija izolacij-
skih materialov Ljubljana, d.o.o., Ob že-
leznici 18, Ljubljana, sedež: Ob železni-
ci 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo o pripojitvi družbe
IZOLIRKA – PIROTERM, d.o.o., Češnjevek
s temile podatki:

Matična št.: 5042186
Pripojitev družbe IZOLIRKA – PIROT-

ERM, industrija izolacijskih in protipožarnih
materialov in sistemov Češnjevek, d.o.o.,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 12. 1996.

Rg-115660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03526 z dne 22. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa BEJ, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kersnikova
27, Mengeš, sedež: Kersnikova 27,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/24752/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5811813
Firma: C & L KOS, posredovanje, sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Komenda
Skrajšana firma: C & L KOS, d.o.o., Ko-

menda
Sedež: 1218 Komenda, Klanec 35a
Osnovni kapital: 1,505.590 SIT
Ustanoviteljica Kopušar Barbara, izstop

11. 6. 1997; Nahtigal Ljuba, Komenda, Križ
62, vstop 11. 6. 1997, vložek 1,505.590
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kopušar Barbara, razrešena
11. 6. 1997; direktorica Nahtigal Ljuba,
imenovana 11. 6. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1997:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 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,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-115854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19226 z dne 29. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa TPC MURGLE, Podjetje za
upravljanje in vzdrževanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Linhartova 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16459/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo priimka družbenic s temile po-
datki:

Matična št.: 5591643
Firma: TPC, trgovina, posredovanje,

consulting, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TPC, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: IMOS INŽENIRING, d.d.,

Ljubljana, Linhartova 13, vstop 21. 3. 1996,
vložek 1,360.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Franko Olga, Ljubljana, Knezova 6,
vstop 26. 2. 1992, vložek 5.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Jež Mateja, Ljub-
ljana, Rožna dolina c. VIII/20, vstop
26. 2. 1992, vložek 5.000, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Heberle Peter, razrešen 21. 3.
1996; direktor Pipp Pavel, Ljubljana, Grab-
lovičeva 28, imenovan 21. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523

Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-115856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19181 z dne 27. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa SORKO, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vod-
nikova 179, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23436/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5791731
Osnovni kapital: 1,501.762 SIT
Ustanovitelja: Sorčič Marko, izstop

20. 6. 1994; Avšič Klemen in Avšič Silva,
oba Ljubljana, Pot v Hrastovec 21, vstopila
20. 6. 1994, vložila po 750.881,40 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sorčič Marko, razrešen 4. 7. 1994;
direktor Avšič Klemen, imenovan 4. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami.

Rg-115865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06333 z dne 10. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA PRINS, prodaja, inženi-
ring, servis, d.o.o., sedež: Rožna dolina
c. IX/6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01894/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, naslova in tipa zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5091969
Firma: ISKRA PRINS, prodaja, inženi-

ring, servis, d.d.
Skrajšana firma: ISKRA PRINS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 148,778.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA SERVIS, p.o., izstop

20. 8. 1996; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
20. 8. 1996, vložek 20,830.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
20. 8. 1996, vložek 24,946.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vstop 20. 8. 1996, vložek 10,414.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; udeležen-
ci interne razdelitve, vstopili 20. 8. 1996,
vložili 17,862.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 20. 8. 1996, vložili 30,092.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; ISKRA
HOLDING, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vs-
top 21. 3. 1991, vložek 44,634.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volk Marko, razrešen 21. 8. 1996;
Volk Marko, Škofljica, Primičeva 48, ime-
novan 21. 8. 1996 za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Šušteršič Jurij,
Gerdin Dušan, Germovšek Marjan, Godec
Jože, Golob-Stokić Adrijana in Drobnič Vla-
do, vsi vstopili 20. 8. 1996.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, št.
odločbe LP 00829/01383 – 1996/MV z
dne 3. 12. 1996, vpisano v sodni register
tega sodišča s sklepom Srg 6333/96, zd
ne 20. 2. 1997.

Rg-115928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04483 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa STOL PISARNIŠKI STOLI, pro-
izvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Korenova pot 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/27746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 9. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5938031
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet.

Rg-115944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06507 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29997/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1226789
Firma: PARKETARSTVO CELARC &

CO, d.n.o.
Skrajšana firma: CELARC & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Mala Ligojna

14
Ustanovitelja: Celarc Simon, Mala Ligoj-

na, Mala Ligojna 14, vstop 11. 11. 1997,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Malavašič Urška, Dobrova pri Ljublja-
ni, Gabrje 54, vstop 11. 11. 1997, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Celarc Simon, imenovan 11. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Malavašič Urška, imenovana 11. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7470 Čiščenje stavb; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-116016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04409 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa NOVOLIT NOVA VAS NA
BLOKAH, Podjetje za proizvodnjo izola-
cijskih izdelkov, d.d., sedež: Nova vas
56, 1385 Nova vas, pod vložno
št. 1/02148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, članov nad-
zornega sveta in statuta z dne 23. 7. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5000734
Firma: NOVOLIT, Podjetje za proizvod-

njo izolacijskih izdelkov, d.d.
Skrajšana firma: NOVOLIT, d.d.
Člani nadzornega sveta: Drobnič Anton,

Usenik Janez in Milavec Jože, vsi izstopili
22. 7. 1997 ter Anzeljc Rajko, Strah Franc-
Drago in Skornšek Drago, vstopili 22. 7.
1997.

Rg-116031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05190 z dne 10. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa KOVAC JEKLO, trgovina z je-
klenimi proizvodi, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska c. 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11447/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, prokurista, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5463181
Sedež: 1000 Ljubljana, Večna pot 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KOVAC EISEN MASCHI-

NEN METALLE, 372, 8051 Graz, Avstrija,
Gesellschaft M.B.H., Wienerstr., vstop
10. 6. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Arah Janko, Slovenj Gradec, Kopa-
liška 20, imenovan 1. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-

korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil 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; 7440 Ekonomsko propa-
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giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-116036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05022 z dne 7. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SCT-INTERNATIONAL, d.d.,
Podjetje za gradbeništvo in inženiring,
Slovenska 56, Ljubljana, sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17400/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5605431
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjet-

je, Slovenija ceste Tehnika, Obnova, p.o.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstop 26. 3. 1992,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-116232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05964 z dne 28. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa JATA, Proizvodna in trgovska
družba, d.d., sedež: Hladilniška 34, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/03726/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 3044/97
zaradi članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5100232
Član nadzornega sveta: Kranjec Stane,

vstopil 31. 5. 1997.

Rg-116237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05117 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INLEKO, družba za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Kočevje, sedež:
Trdnjava 1, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/23962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5803306
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih

izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 5271 Popravi-
lo 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; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

Rg-116240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06328 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BERNY ROTTO, proizvodnja,
trgovina, gostinstvo in turizem, storitve,
d.o.o., Rožna dolina c. VII/19, Ljubljana,
sedež: Rožna dolina c. VII/19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16884/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, priimka ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5593760
Firma: BERNNY ROTO, d.o.o., pro-

izvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem,
storitve, Postojnska 14, Ljubljana

Skrajšana firma: BERNNY ROTO, d.o.o.,
Ljubljana, Postojnska 14

Sedež: 1000 Ljubljana, Postojn-
ska 14

Ustanovitelj: Debevc Tomaž, Ljubljana,
Postojnska 14, vstop 24. 8. 1995, vložek
1,543.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debevc Tomaž, imenovan 16. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06678 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PUBLICUS, gospodarjenje z
odpadki, trgovina, leasing, prevoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/09962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe z dne 23. 10. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5437407
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Laurenčič Sergej, razrešen 10. 10.
1997; direktor Šorc Željko, Postojna, Pivška
2, imenovan 10. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev za posle do 20.000 DEM, nad
tem zneskom pa le s soglasjem prokurista;
prokurist Kovač Herman, Schwaikheim,
Schillerstr. 27, imenovan 10. 10. 1997.

Rg-116246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06315 z dne 12. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1233777
Firma: SL-MED, trgovsko podjetje,

d.o.o., Šmartinska 134a, Ljubljana
Skrajšana firma: SL-MED, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

134a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lojen Saša, Vojnik, Zasav-

ska 8, vstop 30. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lojen Saša, imenovan 30. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah;60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 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 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
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filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06572 z dne 10. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30026/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1243004
Firma: INŠTITUT ZA DELOVNA RAZ-

MERJA, Zavod za raziskave delovnega
in socialnega prava

Skrajšana firma: INŠTITUT ZA DELOV-
NA RAZMERJA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Ustanovitelji: Mežnar Drago, Ljubljana,

Avčinova 12, Kalčič Miran, Ljubljana, Ko-
lodvorska 20a, Belopavlovič Nataša, Ljub-
ljana, Linhartova 3, GOSPODARSKI VEST-
NIK, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, in Šibenik
Vida, Ljubljana, Zofke Kvedrove 10, vsi vsto-
pili 20. 11. 1997, vložili vsak po 60.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mežnar Drago, imenovan 20. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7411 Pravno svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 8042
Drugo izobraževanje; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj.

Rg-116258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06626 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MLACOM, družba za proizvod-
njo in trgovanje z računalniškimi siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koželjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02200/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5287677
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mlakar Vesna, Ljubljana, Celovška
126, imenovana 24. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-116372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02202 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ININI, d.d., izdelava usnjene
galanterije, Ljubljana, Bravničarjeva 11,
sedež: Bravničarjeva 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in spremembo statuta z
dne 24. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5541441
Osnovni kapital: 54,142.000 SIT.

Rg-116383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06403 z dne 10. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30030/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Krško, spre-
membo sedeža, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5734428
Firma: ELEKTROMATICA, proizvodnja

avtomatsko krmiljene industrijske opre-
me, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: ELEKTROMATICA,
d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1232 Domžale, Gostičeva 24
Osnovni kapital: 1,581.500 SIT
Ustanovitelji: Volčanjk Marjan, izstop

7. 11. 1997; Kalin Stanislav, izstop 7. 11.
1997; Vajdič Zdravko in Vajdič Simon, oba
Domžale, Gostičeva 24, vstopila
20. 1. 1993, vložila po 527.166,66 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata; Stracke Matt-
hias, Ludwigsburg, Schutzenstrasse 8, vs-
top 7. 11. 1997, vložek 527.166,66 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Volčanjk Marjan, razrešen 7. 11.
1997; direktor Kalin Stanislav, razrešen
7. 11. 1997; direktor Vajdič Zdravko, ime-
novan 7. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Vajdič Simon, imeno-
van 7. 11. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Stracke Matthias, imenovan
7. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 12. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5261 Trgovina na drobno

po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod
vložno št. 1/02992/00.

Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z d
odatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-116555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06055 z dne 11. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa P&R, Gospodarsko svetova-
nje, inženiring in zunanjetrgovinsko po-
slovanje, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve bri-
gade 41, sedež: Gubčeve brigade 41,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05595/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deleža,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5840694
Firma: P&R, Gospodarsko svetovanje,

inženiring in zunanjetrgovinsko poslo-
vanje, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Roblek Majcen Matija, iz-

top 8. 12. 1994; Pšeničny Vilijem, izstop
8. 12. 1994; Alessio Lokar, Udine, Via Ar-
mando Bernardinis 91c, vstop 8. 12. 1994,
vložek 1,660.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Roblek Majcen Matija, razrešen
10. 10. 1997; direktor Alessio Lokar, ime-
novan 8. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Jereb Jana, Gorenja
vas, Hotavlje 37, imenovana 10. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-

stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 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; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-116598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05463 z dne 20. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29931/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1202197
Firma: BANKINA, inženiring, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Stanko, Vrhnika,

Blatna Brezovica 80, vstop 26. 9. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kramljak Alojzij, Ljubljana, Strniše-
va cesta 21, vstop 26. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Marija, Ljubljana-Črnuče,
Izletniška 5, imenovana 26. 9. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 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; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-116601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06349 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MERHAR TRADE, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ribnica-Blate, sedež: Blate 6, 1331 Do-
lenja vas, pod vložno št. 1/16561/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, dejavnosti in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5627869
Firma: TEST INŽENIRING, Podjetje za

proizvodnjo, tehnične preizkuse in trgo-
vino, d.o.o.

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

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Merhar Mirko, Dolenja vas,

Blate 6, vstop 16. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopica Merhar Darinka, Dolenja vas, Blate
6, imenovana 16. 3. 1991, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954

Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5165 Trgovi-
na 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-114380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05776 z dne 17. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227769
Firma: NOVAK S.K. & CO., družba za

gostinske in storitvene dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: NOVAK S.K. & CO.,

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

odgovornostjo

Sedež: 1251 Moravče, Krašce 17
Ustanovitelja: Novak Ksenija in Novak

Sandi, oba iz Moravč, Krašce 17, vstopila
9. 9. 1997, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Novak Ksenija in Novak Sandi, ime-
novana 9. 9. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 4010
Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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čistili; 5145 Trgovina na debelo s pafrumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in

smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-115998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04713 z dne 27. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJAŠPORT, specializi-
rana trgovina za šport in rekreacijo –
proizvodnja, inženiring, p.o., sedež: Tr-
žaška c. 223, 10000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00907/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje,spremembo firme, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5025761
Firma: SLOVENIJAŠPORT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 34,328.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložil 12,354.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 3,433.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
3,433.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 6,865.000 SIT, in udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 8,243.000 SIT –
vstopili 15. 7. 1997, odgovornost. ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žugel Andrej, Ljubljana, Bilečanska
4, ki od 23. 7. 1997 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Turnšek Leon,
Drobne Viktor in Andrejka Mira, vstopili
15. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izda-
janje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4532 Izolacijska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za 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; 5116 Posredništvo pri prodaji

tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovi-
na 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52730 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 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.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
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tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93030 Druge storitve za nego
telesa.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje pod-
jetja na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
01064/01316-1997/GV z dne 14. 8.
1997.

Rg-115999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02599 z dne 27. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALICA, d.o.o., trgovina, zasto-
panje in storitve, Kersnikova 2, Ljublja-
na, sedež: Kersnikova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923948
Ustanovitelj: ALICA S.R.L., Milano, Viale

Monza n. 26+5, izstop 25. 10. 1996; AT-
ELA INTERNATIONAL, HOLDING, S.V., Am-
sterdam, Strawinkylaan 923, vstop 25. 10.
1996, vložek 4,250.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 5131
Trgovina na debelo z 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-116000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04666 z dne 30. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29828/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213458
Firma: GRADIS SANA, družba za sa-

nacije in revitalizacije, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADIS SANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GRADIS INŽENIRING, d.d.,

Ljubljana, Letališka 33, vstop 24. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sovinc Anton, Ljubljana, Maroltova
ulica 8, imenovan 24. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-116001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05037 z dne 30. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa PETROL, slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 50, 1109 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025796
Člani nadzornega sveta: Nerad Ivan, Va-

lant Stanislav, vstopila 4. 4. 1997, Pirš Ci-
ril, izstopil in ponovno vstopil 4. 4. 1997;
Juvanc Mateja, izstopila 4. 4. 1997.

Rg-116002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05844 z dne 30. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29829/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227785
Firma: DVD, družba za posredništvo

in poslovno sodelovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DVD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Česminova

ul. 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nahtigal Boštjan, Domža-

le, Podrečje 79, Lah Tomaž, Domžale, Su-
hadole 49a, Anžur Mark, Vir, Finžgarjeva
ul. 4, in Lipovšek Tomaž, Kamnik, Zikova
ul. 7, vstopili 12. 10. 1997, vložili po
375.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Tomaž, imenovan 12. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje.

Rg-116004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05018 z dne 24. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29813/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5862167
Firma: ADRIATIC INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d.

Skrajšana firma: ADRIATIC SKLAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 5.577,566.000 SIT
Ustanoviteljica: Nacionalna finančna

družba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 21. 6.
1994, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rešek Rajko, Koper, Veluščkova 11,
imenovan 5. 7. 1994, predhodno soglasje
nadzornega sveta potrebuje za sklenitev na-
slednjih pogodb ali za naslednja pravna de-
janja: pogodbe, za katere je to določeno s
poslovnim načrtom Sklada; plačilo provizije
v delnicah Sklada; najemanje in dajanje po-
sojil zunaj obsega, ki je določen s poslov-
nim načrtom; pogodbe o prenosu opravlja-
nja plačilnega prometa, hrambe vrednost-
nih papirjev in opravljanja poslov o nakupu
in prodaji vrednostnih papirjev na borzi; iz-
plačilo predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Slapernik An-
ton, Antolovič Marino in Činč Štefan, vstopi-
li 21. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 28. 5. 1998 / Stran 4057

Sprememba statuta z dne 18. 7. 1997.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vlož-
no št. 1/4792/00.

Rg-116005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04884 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa VRTEC IVANČNA GORICA, se-
dež: C. II. grupe odredov 17, 1295 Ivanč-
na Gorica, pod vložno št. 1/28965/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1125559
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kovaček Branka, Ivančna Gorica,
Ul. Juša Kozaka 11, ki od 1. 9. 1997 zasto-
pa vrtec brez omejitev kot ravnateljica.

Rg-116006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04555 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SATURNUS – AVTOOPREMA,
proizvodnja svetlobne opreme za mo-
torna in druga vozila, d.d., Ljubljana, se-
dež: Letališka c. 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14234/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5035945
Osnovni kapital: 1.294,244.000 SIT
Sprememba statuta z dne 23. 6. 1997.

Rg-116007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04901 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ATENA ENA, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25807/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5872286
Sprememba statuta z dne 9. 6. 1997.

Rg-116008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04903 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ATENA TRI, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5909074
Sprememba statuta z dne 12. 6. 1997.

Rg-116009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04902 z dne 24. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5872251
Sprememba statuta z dne 11. 6. 1997.

Rg-116018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02028 z dne 17. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa NAPREDEK, Trgovina, d.d., se-
dež: Ljubljanska 64, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/00955/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5025567
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Skok Stane, Komenda, Su-
hadole 46b, ki od 28. 3. 1997 zastopa
družbo neomejeno; zastopnik Primožič Pe-
ter ter direktorji Zajc Černe Ivanka, Arsov
Ljubo, Hajdinjak Ignacij, Papič Mihael in
Kunst Jug Milena, razrešeni 28. 3. 1997.

Rg-116020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04559 z dne 20. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SCT, STROJEGRADNJA, pro-
izvodnja, popravila in vzdrževanje stroj-
ne opreme, d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva
66, sedež: Kavčičeva 66, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5459974
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Botušič Joško, razrešen 23. 7. 1997;
direktor Banfi Štefan, Bakovci, Panonska
26, imenovan 23. 7. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-116023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03674 z dne 21. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa Zavod za usposabljanje slu-
šno in govorno motenih, Ljubljana, se-
dež: Vojkova 74, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21089/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695252
Firma: ZAVOD ZA GLUHE IN NA-

GLUŠNE LJUBLJANA
Skrajšana firma: ZGN Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Urh

Brigita, Medvode, Spodnje Pirniče št. 24n,
razrešena 5. 6. 1997 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 8023 Vzgoja in izobraževa-
nje v dijaških domovih; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-116025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04859 z dne 22. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŽITO ŠUMI, tovarna bonbo-
nov, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska
154, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07703/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5132371

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
helič Branko, Ljubljana, Martina Krpana 35,
razrešen 9. 8. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja.

Rg-116026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04875 z dne 22. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA VARSTVO POTROŠ-
NIKOV, sedež: Slovenska c. 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29428/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1193708
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mihelič Ana Marija, razrešena
18. 8. 1997; direktor Perme Jože, Grosup-
lje, Veselova III/14, imenovan 18. 8. 1997.

Rg-116027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04560 z dne 22. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa KIK, Kemijska industrija Kam-
nik, d.d., sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043247
Člani nadzornega sveta: Farčnik Borut,

Flis Bojan, Zobavnik Stane, Skok Blaž,
Romšak Silva in Percl Gerhard, izstopili
10. 7. 1997; Skok Blaž, Percl Gerhard, Gli-
ha Franc, Majcenovič Matija, Pestotnik
Srečko in Zobavnik Stanislav, vstopili 10. 7.
1997.

Rg-116028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04557 z dne 22. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa BLAGOVNA BORZA, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25407/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5841712
Člani nadzornega sveta: Saje Janez,

Božnik Marjan, Repina Andrej, Šubic Miran
in Može Vinko, vstopili 31. 7. 1997.

Rg-116030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04588 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa TA.BU, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, Ljubljana, Rožna dolina,c.
V/16, d.o.o., sedež: Rožna dolina c.
V/16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07158/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5375738
Firma: TA-BU, Leasing, inženiring, tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 127.017.210 SIT
Ustanovitelji: Tavčar Aleš, Buchegger Di-

mitrij in Tavčar Miha, vsi iz Ljubljane, Rožna
dolina c. V/16, vstopili 23. 5. 1990, Tav-
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čar Vera, Ljubljana, Rožna dolina c. V/16,
vstopila 23. 4. 1993, in Babnik Marjan,
Grosuplje, Velika Loka 34a, vstopil 23. 6.
1997 – vložili po 25,403.442 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Tav-
čar Aleš, razrešen 23. 6. 1997 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, zastopniki Becheg-
ger Dimitrij, Tavčar Miha in Tavčar Vera,
razrešeni in ponovno imenovani 23. 6.
1997, ter zastopnik Babnik Marjan, imeno-
van 23. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo;0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev;  0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1030 Pridobivanje šote;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4010 Oskrba z elektriko; 40101 Pro-
izvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja
elektrike v TE in JE; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-

niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
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Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejav-
nost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 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; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02582 z dne 27. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa KMEČKI SKLAD 1, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 4, sedež: Miklošičeva 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/25982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5885809
Osnovni kapital: 9.679,800.000 SIT.

Rg-116035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05424 z dne 14. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29785/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča z.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215841
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

ČRNA VAS, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 108
Osnovni kapital: 325.000 SIT
Ustanovitelji: Urankar Anton in Urankar

Nataša, oba iz Ljubljane, Nanoška 38, Prod-
nik Miroslav in Hočevar Barbara, oba iz Ljub-
ljane, Na jami 9, Keber Ivanka, Ljubljana
Ziherlova 41, Vukas Božo in Muharemi-Vu-
kas Seniha, oba iz Ljubljane, Ziherlova 39,
Krštinc Tomaž, Škofljica, Albrehtova 92, Kr-
štinc Nataša, Ljubljana, Pot na Rakovo jelšo
18, Žitko Štemberger Nataša, Postojna, Uli-
ca IX. korpusa 15, Štemberger Goran, Ilir-
ska Bistrica, Cankarjeva 29, Lavrenčič Štan-
gar Urška, Ljubljana, Tržaška 39, in Štangar
Rajko, Ljubljana, Tržaška cesta 39, vstopili
23. 9. 1997, vložili po 25.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Urankar Anton in Prodnik Miroslav,
imenovana 23. 9. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Keber Ivanka,
Urankar Nataša in Vukas Božo, vstopili
23. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-116037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04418 z dne 8. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa EMONA FARMA IHAN, d.d., se-
dež: Ihan, Breznikova c. 89, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/07710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in spremembo statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5403693
Člani nadzornega sveta: Višnar Marko,

Dragar Janez in Bračun Dušan, izstopili 7. 7.
1997; Šemrl Mojca, Čandek Alojz in Jurko-
vič Jože, vstopili 7. 7. 1997.

Sprememba statuta z dne 7. 7. 1997.

Rg-116041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04654 z dne 8. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa USLUGA ŠIŠKA, čistilnica in
pralnica, d.d., Ljubljana, sedež: Derčeva
31, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02792/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5111986
Člani nadzornega sveta: Pečko Nuša,

Pirc Franc, Koprivec Jelka in Varga Jožefa,
izstopili 8. 7. 1997; Pečko Nuša, Pirc Franc
in Koprivec Jelka, vstopili 8. 7. 1997.

Sprememba statuta z dne 8. 7. 1997.

Rg-116043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04897 z dne 7. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ŠOLA TISKA IN PA-
PIRJA, Ljubljana, p.o., sedež: Pokopa-
liška 33, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00901/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, spremembo
ustanoviteljev in tipa zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086671000
Firma: SREDNJA ŠOLA TISKA IN PA-

PIRJA, Ljubljana
Skrajšana firma: SŠTP, Ljubljana
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
27. 2. 1992, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
be Peter, Ljubljana, Škrabčeva 12, razre-
šen 26. 5. 1994 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa šolo kot ravnatelj.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-116044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04687 z dne 6. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa PREDSTAVNIŠTVO BIO – HI-
RON, LJUBLJANA, sedež: Župančičeva
8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24945/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5823951
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Žnidaršič Helena, razrešena 8. 8.
1997; zastopnica Oblak Snežna, Križe, Ce-
sta Kokrškega odreda 19, imenovana 8. 8.
1997, zastopa predstavništvo brez omejitev.

Rg-116045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04469 z dne 6. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa TUBA, embalaža, d.d., sedež:
Verovškova 66, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042968
Član nadzornega sveta: Gerič Milan, iz-

stopil 16. 7. 1997; Gerič Sonja, vstopila
16. 7. 1997.

Rg-116046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04701 z dne 6. 10. 1997 pri sub-

jektu vpisa MEDEX INTERNATIONAL, ži-
vilska industrija, d.d., Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14583/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
imenovanje članice nadzornega sveta in či-
stopis statuta s temile podatki:

Matična št.: 5573114
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

49a
Članica nadzornega sveta: Kandus Ale-

ša, vstopila 28. 7. 1997.
Sprememba statuta z dne 12. 6. 1996.

Rg-116047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02581 z dne 2. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ – TOVARNA ULIT-
KOV, d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnov-
nega kapitala ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5447020
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LITOSTROJ HOLDING,

d.d., Ljubljana, Djakovičeva cesta 36, vstop
28. 12. 1990, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2735 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje je-
kla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-116231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02568 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa VARSTAL, Podjetje za izvaja-
nje instalacijskih del, inženiring in trže-
nje, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76, se-
dež: Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/13244/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5529379
Ustanovitelja: Logožar Vlado, izstopil

13. 5. 1996; Ložar Janez, Dol pri Ljubljani,
Videm 36, in Vratarič Stjepan, Ljubljana, Pot
na Fužine 31, vstopila 4. 6. 1991, vložila

po 1,042.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-116233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06362 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa HIPOKRAT, podjetje za zasto-
panje, svetovanje, storitve in trgovino,
Ljubljana, Trebušakova 1a, d.o.o., sedež:
Trebušakova 1a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17839/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5606691
Firma: HIPOKRAT, podjetje za zasto-

panje, svetovanje, storitve in trgovino,
d.o.o., Kosmačeva 2, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kosmače-
va 2.

Rg-116234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07103 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GALANT, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Prušnikova
95, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05391/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in pooblastila ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5006228
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
17. 9. 1992, vložila 14,007.400 SIT,
GALANT INTERNATIONAL, d.o.o., Ljublja-
na, Brnčičeva 13, vstopil 15. 12. 1997,
vložil 24,512.950 SIT, GALANT – M, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 95, vstopil 15. 12.
1997, vložil 24,512.950 SIT, in GALANT
FASHION, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 95,
vstopil 15. 12. 1997, vložil 7,003.700 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markovič Slavko, Ljubljana, Koroške-
ga bataljona 13, imenovan 17. 9. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih 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; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1997.

Rg-116235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05134 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa 3 BIS, Center za finančno in
drugo poslovno posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13485/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo poslovnih deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5524148
Ustanoviteljici: Ferfila Zdenka, Ljubljana,

Krivec 8, in Rajterič Zlata, Ljubljana, Ločni-
karjeva 12, vstopili 18. 5. 1994, vložili po
450.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1997.

Rg-116241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06240 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INVESCO, ekonomsko sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Topniška 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28789/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5996678
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Prinčič Miroslav, razrešen 6. 11.
1997; direktor Lahajner Tomaž, Ljubljana,
Valvazorjeva ulica 3, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Kobav Gaja, Med-
vode, Ulica k studencu 4, imenovana 6. 11.
1997.

Rg-116243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06627 z dne 22. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30060/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243071
Firma: HARD, podjetje za storitve in

trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HARD, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod kosta-

nji 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jasnić Josip, Ljubljana, Pod

kostanji 25, vstop 7. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

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

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-

ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-116244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06630 z dne 22. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30059/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243080
Firma: GORŠE IN PARTNER O.P., od-

vetniška družba, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GORŠE IN PARTNER

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova

9/V
Ustanovitelja: Gorše Brane, Ljubljana,

Rožna dolina c. XVII/19, in Avsenik Darko,
Ljubljana, Kersnikova 3, vstopila 10. 11.
1997, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Gorše Brane, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-116250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06921 z dne 10. 12. 1997, pri sub-
jektu vpisa PROBANKA LEASING
LJUBLJANA, družba za zakup opreme,
d.o.o., sedež: Celovška 44, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27753/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5940460
Sedež: 1000 Ljubljana, Sloven-

ska 56.

Rg-116253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06634 z dne 9. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30020/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243101

Firma: GOSPODARSKA DRUŽBA, po-
slovne storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: GOSPODARSKA
DRUŽBA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
cesta 130

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurca Robert, Logatec, Tr-

žaška cesta 73, vstop 19. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurca Robert, imenovan 19. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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;
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
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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; 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; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-116254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06462 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BALCANCAR, d.o.o., podjetje
za prevoze, špedicijo in trgovino, Breg,
sedež: Breg 30, 1353 Borovnica, pod
vložno št. 1/20056/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5681162
Osnovni kapital: 12,987.553,80 SIT
Ustanovitelj: Švigelj Aleš, Brezovica,

Breg pri Borovnici 30, vstop 28. 9. 1992,
vložek 12,987.553,80 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 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; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-116255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06732 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa RAM, prodaja in servis pisar-
niške in računalniške opreme, ter regi-
strskih blagajn, d.o.o., Vrhnika, sedež:
Pionirska 7, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/03664/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5324157
Ustanoviteljici: Molek Adolf Frančišek, iz-

stopil 24. 11. 1997; Molek Marija, Vrhnika,
Pionirska 7, vstopila 30. 11. 1989, vložila
1,350.000 SIT, in Molek Sonja, Vrhnika,
Verd, Pionirska 7, vstopila 24. 11. 1997,
vložila 150.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4531 Električne inšta-
lacije; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-116256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06241 z dne 8. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30006/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1228064
Firma: MOJAN-HOČEVAR IN OSTALI,

montaža in servis, k.d.
Skrajšana firma: MOJAN-HOČEVAR IN

OSTALI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1241 Kamnik, Frana Pirca 6
Ustanovitelja: Hočevar Janez, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Hočevar
Mojca, ki je vložila 19.665 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja, oba iz Kamnika, Franca
Pirca ulica 6, vstopila 5. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Janez, imenovan 5. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-116257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06279 z dne 8. 12. 1997 pod št.

vložka 1/30007/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233700
Firma: GOSTILNA AS, d.o.o., družba

za gostinstvo in turizem
Skrajšana firma: GOSTILNA AS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čopova 5a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Raspopović Sebastjan, Du-

tovlje, Godnje 2a, vstop 29. 10. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Raspopović Sebastjan, imenovan
29. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
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Storitve potovalnih organizacij in organiza-
torjev 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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-116261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06689 z dne 8. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243187
Firma: INTERCLASS CARS, trgovina,

servis in druge storitve,d.o.o.
Skrajšana firma: INTERCLASS CARS,

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

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Gorjupova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dovjak Bojan in Dovjak

Franci, oba iz Ljubljane, Cesta na Vrhovce
27, in Dovjak Vida, Vrhnika, Zaplana 105a,
vstopili 24. 11. 1997, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dovjak Bojan, imenovan 24. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen

za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-

čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski 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.; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-116262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04959 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa IM DESIGN, Center za obliko-
vanje in prodajo unikatne in serijske
opreme, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
Gubčeve brigade 94, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487650
Sedež: 1000 Ljubljana, Klunova 11
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2512

Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
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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; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 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; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-116263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05025 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KL, Svetovanje – trženje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Podrožniška pot
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29133/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1191454
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3.

Rg-116264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04961 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GP DOLACOM, Podjetje za iz-
vajanje gradbenih del in izvedbeni inže-
niring, d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Ko-
sovelovo naselje 7, 1410 Zagorje ob

Savi, pod vložno št. 1/21406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, ustanoviteljev in deležev ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714109
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Kiso-

vec, Borovniško naselje 7
Ustanovitelji: Dolar Tomislav, izstopil

30. 6. 1997; Debevc Rajko, Zagorje ob
Savi, Izlake, Šemnik 42, vstopil
10. 11. 1993, vložil 424.948,50 SIT, La-
sič Ivan, Zagorje ob Savi, Kosovelovo nase-
lje 7, vstopil 26. 1. 1993, vložil
650.100,50 SIT, in Kolarič Bojan, Hrast-
nik, Pot V. Pavliča 8, vstopil 1. 7. 1997,
vložil 424.951 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-116265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04035 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29993/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost zavodov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1198637
Firma: ZVEZA SLOVENSKIH GLAS-

BENIH ŠOL, SKUPNOST ZAVODOV,
LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: skupnost zavodov
Sedež: 1000 Ljubljana, Emonska 20
Ustanovitelji: Glasbena šola Vrhnika, Vrh-

nika, Trg Karla Grabeljška 3, Glasbena šola
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Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Emonska
20, Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje,
Ljubljana, Ob Ljubljanici 36, Glasbena šola
Franca Šturma Šiška-Bežigrad, Ljubljana,
Celovška 98, Glasbena šola Postojna, Po-
stojna, Ljubljanska 10, Glasbena šola Karol
Pahor Ptuj, Ptuj, Dravska ulica 11, Glasbe-
na šola Jesenice, Jesenice, Kejžarjeva 22,
Glasbena šola Celje, Celje, Slomškov trg
10, Glasbena šola Frana Gerbiča, Cerkni-
ca, Partizanska 9, Glasbena šola Trbovlje,
Trbovlje, Keršičeva 50a, Glasbena šola
Domžale, Domžale, Ljubljanska c. 61, Glas-
bena šola Marjana Kozine, Velenje, Jenko-
va ul. 1, Glasbena šola Brežice, Brežice,
Cesta prvih borcev 22, Glasbena šola Gor-
nja Radgona, Gornja Radgona, Partizanska
25, Glasbena šola Lendava, Lendava, Parti-
zanska 64, Glasbena šola Nova Gorica, No-
va Gorica, Cankarjeva 8, Glasbena šola Tr-
žič, Tržič, Šolska ulica 2, Glasbena šola
Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kidriče-
va 6, Glasbena šola Sežana, Sežana, Koso-
velova 4b, Glasbena šola Risto Savin Žalec,
Žalec, Aškerčeva 9, Glasbena šola Nazarje,
Nazarje, Savinjska cesta 4, Glasbena šola
Logatec, Logatec, Notranjska 4, Glasbena
šola Slovenske Konjice, Slovenske Konji-
ce, Stari trg 23, Glasbena šola Slavka Oster-
ca Ljutomer, Ljutomer, Prešernova 8, Glas-
bena šola Hrastnik, Hrastnik, Cesta 1. maja
61, Glasbena šola Tolmin, Tolmin, Dijaška
12b, Glasbena šola Krško, Krško, Dalmati-
nova 6, Glasbena šola Ormož, Ormož, Do-
bravska 13a, Glasbena šola Črnomelj, Čr-
nomelj, Ulica Mirana Jarca 3, in Center za
glasbeno vzgojo Koper, Koper, Gallusova
2, vstopili 2. 6. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Zadnik Viktor, Škofja Loka, Franko-
vo naselje 184, imenovan 30. 10. 1996, ki
zastopa zvezo brez omejitev kot predsednik
zveze in zastopnica Lovrenčič Janja, Ljub-
ljana, Mesesnelova 7, imenovana 13. 12.
1996, ki zastopa zvezo brez omejitev kot
namestnica predsednika zveze.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 73202 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-116266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06736 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROSET, Projektiranje, pro-
izvodnja in kooperacija, d.o.o., Horjul-
ska 114, Dobrova pri Ljubljani, sedež:
Horjulska 114, 1356 Dobrova pri Ljub-

ljani, pod vložno št. 1/13857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5581095
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 24200 Proizvodnja raz-
kužil, pesticidov in drugih agrokemičnih iz-
delkov; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 5530 Gostin-

ske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 75252 Poklicno in pro-
stovoljno gasilstvo; 75253 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05620 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MICROLINE, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25, sedež:
Stegne 25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13911/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5525772
Firma: MICROLINE, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MICROLINE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelji: Pribičevič Zoran, Zagreb,

Jordanovac 119, vstop 7. 10. 1991, vlo-
žek 250.000 SIT, Jenko Janko, Ljubljana,
Krivec 1, vstop 16. 9. 1997, vložek
500.000 SIT, Petrović Srđan, Zagreb, Vile
Velebita 24, vstop 16. 9. 1997, vložek
500.000 SIT, in Dadasović Damir, Zagreb,
Pančičeva 11, vstop 16. 9. 1997, vložek
250.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrovič Srđan, imenovan
13. 12. 1991, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-116268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05028 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SAFE INTERNATIONAL, var-
nostni in informacijski sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, Zvezda 9, sedež: Zvezda 9,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23068/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanoviteljev, ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5764106
Firma: SAFE INTERNATIONAL, var-

nostni in informacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SAFE INTERNATIO-

NAL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tugomerje-

va 13
Ustanovitelj: Kovačič Tanja, izstop 12. 8.

1997; Dirk Frank Schouten, Amsterdam,
Holland, Binderdykkade 70-3a, vstop
6. 4. 1993, vložek 3,047.731 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 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; 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; 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 urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60, družba
opravlja samo dejavnost varovanja.

Rg-116269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04033 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DVG – LIFT SERVIS, podjetje
za servisiranje v dvigalogradnji, d.o.o.,
Šlandrova 2, Ljubljana-Črnuče, sedež:
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/13924/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in deležev ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539536
Firma: DVG – LIFT SERVIS, podjetje

za servisiranje v dvigalogradnji, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelji: Žilnik Miran, Domžale, Ljub-

ljanska 80, vložil 483.238,10 SIT, Fortuna
Jože, Ljubljana, Galjevica 51b, vložil
483.238,10 SIT, Jurjevec Jožef, Vače 70,
vložil 330.025,70 SIT, in Istenič Edo, Ra-
kek, Vodovodna pot 5, vložil 483.238,10
SIT – vstopili 10. 9. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo; Erzar Andrej, izstopil 2. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4531 Električne inštalacije.

Rg-116271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06245 z dne 3. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29988/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1228072
Firma: KRMILO, posredovanje prevo-

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

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Obrtniška

c. 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šircelj Magdalena, Gro-

suplje, Obrtiška cesta 19, vstop 3. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šircelj Magdalena, imenovana
3. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-116272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06274 z dne 3. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29981/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233688
Firma: M – EXPRESS, paketna distri-

bucija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: M – EXPRESS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, C. Andreja Bi-

tenca 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medič Edvard, Vrhnika, C.

Gradenj 11, vstop 5. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medič Edvard, imenovan 5. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 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; 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.; 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; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-116273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06238 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa RAM & DA, d.o.o., trgovina in
servisiranje kmetijskih strojev in njiho-
vih delov ter obdelava in predelava ko-
vinskih predmetov, sedež: Podsmreka 7,
1356 Dobrova, pod vložno
št. 1/03313/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5307228
Firma: RAMDA, kmetijsko-vrtnarska tr-

govina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: RAMDA, d.o.o.
Sedež: 1356 Dobrova, Podsmreka 7b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rotar Matejka, razrešena 27. 10.
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1997; direktor Rotar Anton, Dobrova, Pod-
smreka 7, imenovan 27. 10. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-

mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-116275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06290 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa P.RADO, Podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vodovodna 91, sedež: Vodovodna 91,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18602/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanovitelja,
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5643007
Osnovni kapital: 1,975.766 SIT
Ustanovitelja: Pezdir Miroslav, izstopil

3. 11. 1997; Mehle Anita, vstopila
9. 4. 1992, in Mehle Marjan, vstopil 3. 11.
1997, oba iz Ljubljane, Dunajska cesta 108,
vložila po 987.883 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pezdir Miroslav, razrešen 3. 11.
1997; direktorica Mehle Anita, imenovana
9. 4. 1992, in direktor Mehle Marjan, ime-
novan 3. 11. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost,vpisana 3. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 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;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
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Rg-116278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06308 z dne 1. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29968/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233742
Firma: ETL, družba za trgovino in sto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožičeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferenc Mladen, Veržej,

Banovska c. 3, vložil 765.000 SIT, in Reic-
her Franz, Landsberg, AM Lech,
Georg-Hellmair-Platz 169, vložil 735.000
SIT – vstopila 30. 9. 1997, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferenc Mladen, imenovan 30. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za 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; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6010 Železniški promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
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; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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;
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.

Rg-116279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06255 z dne 1. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29969/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1233637
Firma: GESTRIN STEP, k.d., Plesne in

prireditvene dejavnosti
Skrajšana firma: GESTRIN STEP, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 23
Ustanoviteljici: Gestrin Katarina, ki  od-

govarja s svojim premoženjem, in Gestrin
Urška, ki je vložila 5.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja, obe iz Ljubljane, Dunajska
23, vstopili 30. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gestrin Katarina, imenovana 30. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-116280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06300 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa JOHN TRADE, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24689/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča imenovanje prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5824826
Ustanovitelj: Škapurević Nedžad, Tešanj,

Krndija TKA 1, vstop 12. 9. 1994, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Škapurević Nedžad, imenovan
10. 11. 1997.
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Rg-116369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00479 z dne 31. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa INFORTA PRO, transport in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27495/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5935300
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 55302

Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-116371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00782 z dne 7. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa B.A.T.T., Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
zeleni log 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07206/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža ter uskladi-
tev in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5376084
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 1
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 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.; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
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.; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
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; 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; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 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; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-116374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04994 z dne 8. 9. 1997 pri subjek-
tu vpisa VESUV, podjetje za gostinstvo in
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šte-
fanova 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22625/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5834520
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 4531

Električne inštalacije; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Sto-
ritve menz; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 9. 1997.
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Rg-116376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05418 z dne 27. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29815/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215795
Firma: PREPRESS, d.o.o., grafični stu-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, V Murglah 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kajfež Samo, Ljubljana, V

Murglah 52, vstop 2. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kajfež Samo in zastopnik Kajfež An-
drej Matija, oba iz Ljubljane, V Murglah 52,
imenovana 2. 9. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-116377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05445 z dne 23. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa LORCOS, kozmetika, d.o.o.,
sedež: Stoženska 2, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29585/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, prevzem novega vložka, spremem-
bo pooblastil zastopnikov in člane nadzor-
nega sveta s temile pdoatki:

Matična št.: 1213245
Osnovni kapital: 110,000.000 SIT
Ustanovitelj: L’OREAL S.A., Pariz, 14 rue

Royale, vstop 11. 7. 1997, vložek
110,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Biffl dr. Hans, Dunaj, Eroicagasse
8/3, ki od 23. 9. 1997 zastopa družbo z
naslednjimi omejitvami: za sklepe, navede-
ne v prilogi k obr. SPR – list 4, mora nad-
zorni svet dati predhodno pisno soglasje
za: nakup in/ali prodajo premoženja (zemlja
in poslovne stavbe); imenovanje zastopni-
kov; vse posle, pri katerih vrednost presega
2,000.000 francoskih frankov; hipotekarno
zavarovanje ali kakršnokoli dogovarjanje o
zavarovanju, ki vključuje premoženje druž-
be; sklepanje kreditov, razen kratkoročnih
posojil, in prekoračenje sredstev na raču-
nu, namenjenih za tekoče poslovanje druž-
be; ustanovitev ali ukinitev podružnic; na-
kup in prodajo delnic ali podobnih vred-
nostnih papirjev finančne narave; odobritev
posojil, predplačil ali zamud pri plačilih, dru-
gih kot tistih, ki so pridržani normalnemu
poslovanju družbe; dajanje garancij, zastav-
nih pravic, delnic ali depozitov v korist tret-
jih strank, ter prokuristka Tekavec Simoni
Karmen, Ljubljana, Grablovičeva ulica 40,
razrešena in ponovno imenovana 23. 9.
1997.

Člani nadzornega sveta: Mignot Henri,
Rabain Patrick in Ronsin Patrice, vstopili
23. 9. 1997.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 9. 1997.

Rg-116378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05484 z dne 11. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa RUDI ART D.N.O. HOČEVAR,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino, stori-
tve in zunanjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Krimska 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26426/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremem-
bo družbenikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5860440
Firma: RUDI ART, d.o.o., Podjetje za

proizvodnjo, trgovino, storitve in zuna-
njo trgovino, Ljubljana

Skrajšana firma: RUDI ART, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kogej Vesna, izstopila

24. 7. 1997; Hočevar Rudi, Ljubljana, Krim-
ska 20, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o.,
24. 7. 1997, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. je bilo
vpisano na podlagi akta o ustanovitvi z dne
24. 7. 1997.

Rg-116381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05777 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa JDJ, d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana,
sedež: Tivolska 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28716/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5986206
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Stolbi

3/10.

Rg-116384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06412 z dne 12. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233912
Firma: ASI, digitalno založništvo in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baškovič Mellors, Koper,

Cesta na Markovec 57, vstop 10. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baškovič Mellors, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-201133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00060 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HAPPEL GESELLSCHAFT
M.B.H., Obeltshamerstrasse 15, A-4673
Gaspoltshofen, Klimatizacijska tehnika,
predstavništvo Ljubljana, sedež: Marol-
tova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29806/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1215914
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 330.
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Rg-201135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00137 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30172/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244477
Firma: LAGER, trgovina in posredova-

nje pri trgovini z motornimi vozili in re-
zervnimi deli, cestni tovorni prevoz, vzdr-
ževanje in popravilo motornih vozil, go-
stinstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: LAGER servis, trgovi-
na vozil, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Zgornja Seni-
ca 10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štravs Rajko, Ljubljana, Ce-

sta v hrib 7a, vstop 2. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štravs Rajko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Štravs Marija, oba
iz Ljubljane, Cesta v hrib 7a, imenovana
2. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 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; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-201141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03720 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOM TRADE, podjetje za trgo-
vino in promet, osebne in neosebne sto-
ritve ter komercialni marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Streliška 12/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5715440
Ustanovitelja: Malagić Enver, izstopil

4. 6. 1997; Lučić Ljubiša, vložil 1,430.000
SIT, in Mujić Armina, vložila 1,170.000 SIT,

oba iz Ljubljane, Slomškova 35, vstopila
1. 12. 1992, odgovornost: ne  odgovarja-
ta; Šormaz Ljubomir, izstopil 6. 5. 1997.

Rg-201142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06593 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVS ŠPORT, družba za pro-
met z izdelki za šport in prosti čas, d.o.o.,
Trzin, Mengeš, sedež: Blatnica 14, 1234
Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/09875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5435757
Ustanovitelj: Vodušek Matjaž, izstop

21. 11. 1997; Savnik Zoran, Ljubljana,
Slomškova ulica 35, vtop 14. 11. 1990,
vložek 42,004.937,20 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-201143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06298 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVS ŠPORT, družba za pro-
met z izdelki za šport in prosti čas, d.o.o.,
Trzin, Mengeš, sedež: Blatnica 41, 1234
Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/09875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5435757
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje Slo-

venijales, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, je
izstopil 7. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-201144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06658 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAVSKE ELEKTRARNE
LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Član nadzornega sveta: Miklavčič Borut,

je izstopil 24. 10. 1996.

Rg-201146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06463 z dne 28. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30155/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1228234

Firma: LENČEK, slaščičarna, Shabani
in ostali, d.n.o., Komenda

Skrajšana firma: LENČEK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Krekova 10
Ustanovitelja: Shabani Sami, Komenda,

Krekova ul. 10, in Kepec Jolanda, Kamnik,
Pibernikova 13, Šmarca, vstopila 20. 10.
1997, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Shabani Sami in Kepec Jolanda,
imenovana 20. 10. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-201147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05716 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOTANYI, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Pod hribom 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26788/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5911346
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

11a.

Rg-201148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06452 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE VODOVOD-
KANALIZACIJA, d.o.o., Ljubljana, Krekov
trg 10, sedež: Krekov trg 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12273/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5046688
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Skrajšana firma: JAVNO PODJETJE VO-
DOVOD-KANALIZACIJA

Osnovni kapital: 18.725,827.000 SIT
Članica nadzornega sveta: Kovačič Di-

mitrij, izstopil 28. 2. 1996; Klemenčič Me-
ta, dipl. oec., vstopila 28. 2. 1996.

Rg-201150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06661 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE, se-
dež: Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in uskladitev z aktom o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5084512
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vič

Rudnik, izstop 12. 6. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Rg-201152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07351 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOHIŠA REAL, trgovina in
servis, d.d., Ljubljana, sedež: Vodovod-
na ulica 93, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25537/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, zastopnika in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5846773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jakša Franc, razrešen 4. 11. 1997;
direktor Poglajen Marko, Moste 80f, ime-
novan 4. 11. 1997, brez soglasja nadzor-
nega sveta ne sme sklepati poslov ali spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na: podeli-
tev prokure; pridobivanje, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin in drugih osnovnih
sredstev preko vrednosti tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe;
izvajanje investicijskih del, preureditev ali
adaptacij poslovnih prostorov; najemanje ali
dajanje posojil, prevzemanje poroštva ali
sklepanje drugih poslov, ki bi družbo obre-
menili za več kot vrednost tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan sklenitve pogod-
be; sklepanje zakupnih pogodb glede last-
nih ali tujih sredstev z rokom trajanja več kot
pet let; prenos kakršnihkoli pravic na tretje
osebe.

Člani nadzornega sveta: Logar Peter,
Škofljanc Mihael in Žerovnik Valentina, iz-
stopili 10. 7. 1997; Logar Peter, predsed-
nik, Fuch Marjetka, namestnica predsedni-
ka in Prevec Frančišek, vstopili 10. 7.
1997.

Rg-201154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03545 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČIPO, d.o.o., Podjetje za čišče-
nje oken in izložb, talnih oblog ter pola-
ganje tlakov, Trbovlje-Keršičeva cesta
34, sedež: Keršičeva cesta 34, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/15181/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča dopolnitev de-

javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5577519
Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 36110

Proizvodnja sedežnega pohištva; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74700 Čiščenje
stavb; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9279 Prirejanje iger na
srečo; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-201156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03471 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EUROMAT, Trgovina, turizem,
inžeiring, d.o.o., Ljubljana, Rožičeva 1,
sedež: Rožičeva 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20278/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687276
Ustanovitelja: Matijević Ivica, Hrvaška,

Bruštoloni 1, Umag, vstopil 2. 10. 1992,
vložil 1,050.000 SIT, in Matijević Iris, Ljub-
ljana, Tržaška 45, vstopila 28. 4. 1994, vlo-
žila 337.500 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata; Bricelj Marija in Kunštek Edvard,
izistopila 20. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1930 Proizvodnja obutve;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3350 Proizvodnja ur; 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; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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
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stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov;  5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-201157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07123 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SEMESADIKE MENGEŠ, d.d.,
sedež: Prešernova 35, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/00003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5129451
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Panjan Jože, Mengeš, Janševa 15,
ki od 26. 11. 1997 zastopa družbo brez
omejitev.

Članice nadzornega sveta: Pogačar Vik-
tor in Glišić Simo, izstopila 29. 10. 1997;
Cipot Majda, Rotar Bogdan, Tarman Jožica
in Strle Milena, izstopili 4. 11. 1997; Sabol
Lidija, vstopila 29. 10. 1997, Vinkovič Bo-
jana in Čampa-Levstek Tadeje, vstopile
4. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 4. 11. 1997.

Rg-201158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07288 z dne 27. 1. 1998 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 s temile
podatki:

Matična št.: 5972035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hable Reinhard, razrešen 31. 10.
1997; prokurist dr. Kopf Hanns Thomas,
Avstrija, Kracking 8, imenovan 1. 11. 1997.

Rg-201160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07243 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GAMA SYSTEM, Podjetje za
razvoj, izobraževanje, svetovanje, mar-
keting, komercialne storitve, zastopanje
ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Glonarje-
va 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20249/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5687055

Ustanovitelja: Šobota Marko, Ljubljana,
Trnovska 6, vstop 13. 11. 1992, vložek
1,200.000 SIT, in GAMA SYSTEM, d.o.o.,
Ljubljana, Glonarjeva 8, vstop 30. 12.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 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; 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-
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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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1997.

Rg-201161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03486 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GREJOX, podjetje za trgovino
na debelo in drobno ter zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Einspielerje-
va 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19409/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652430
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 4
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 2222

Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje.

Rg-201162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03629 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa INOPROJEKT, podjetje za ino-
vacije in projektiranje, d.o.o., Ljubljana,
Staničeva 41, sedež: Staničeva 41,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12722/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504872
Ustanovitelj: Snoj Igor in Tarman Peter,

izstopila 16. 6. 1997; INOPROJEKT, pod-
jetje za inovacije in projektiranje, d.o.o.,
Ljubljana, Staničeva 41, vstopilo 16. 6.

1997, vložilo 394.042 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-201164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07424 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALPE PAPIR, Trgovina na de-
belo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152, Hala XVIII/1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24317/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5790743
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Romih Bogdan, razršen 1. 12. 1995;
prokurist Tasič Primož, Brežice, Trg izgnan-
cev 13, imenovan 1. 12. 1995.

Rg-201165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03489 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa JE & GR, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Selo
61, Zagorje, sedež: Selo 61, 1410 Za-
gorje, pod vložno št. 1/23217/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5775094
Firma: JE & GR, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, Cesta
9. avgusta 100, Zagorje

Sedež: 1410 Zagorje, Cesta 9. avgus-
ta 100

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 283
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiska-

nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-201166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00279 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa CONTURA, revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30096/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1243489
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

150.

Rg-201167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07379 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PLUS KAVEC PAVEL IN
DRUŽABNIK, komercialno, turistično po-
sredovanje in zastopanje, svetovanje, in-
ženiring in marketing, k.d., sedež: Kolaj-
bova 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05494/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5346592
Firma: MAX PLUS, trgovina, proizvod-

nja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAX PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osmak Bojan, izstopil

24. 12. 1997; Kavec Pavel, izstopil iz k.d.
in vstopil v d.o.o. 24. 12. 1997, vložil
1,000.000 SIT, in Kavec Marijana, vstopila
24. 12. 1997, vložila 500.000 SIT, oba iz
Ljubljane, Kolajbova ulica 30, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kavec Marijana, imenovana
24. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
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delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
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; 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; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 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.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 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.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-201168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06985 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa NEUBER LJUBLJANA, d.o.o.,
trgovina s kemičnimi produkti, sedež: Tr-
žaška 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24846/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo skrajšane firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5810272
Skrajšana firma: NEUBER LJUBLJANA,

d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 24
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Schinewitz Ernest in prokurist Žbon-
tar Primož, razrešena 15. 11. 1997; proku-
rist Krstev Igor, Novo mesto, Knafelčeva
ulica 35, imenovan 15. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1997.

Rg-201169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06540 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, VI-
SOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO, se-
dež: Šaranovičeva 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01566/23 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5085063026
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 33.

Rg-201170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07386 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa MANAGERESS D.N.O. KRAŠK-
OVIC, podjetje za zastopanje, trgovino,
marketing, poslovno-računalniške stori-
tve, Škofljica, sedež: Primičeva 30, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/12333/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5489393
Ustanovitelj: Kraškovic Marta, izstop

17. 12. 1997; Mlakar Franc, Škofljica, Or-
le 22, vstop 17. 12. 1997, vložek 4.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kraškovic Marta, razrešena
17. 12. 1997; direktorica Mlakar Nataša,
Škofljica, Orle 22, imenovana 17. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07410 z dne 20. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30131/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244183
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Firma: MGM BOHINC & CO., podjetje
za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MGM BOHINC & CO.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Omahnova
ulica 23

Ustanovitelja: Bohinc Marko, Ljubljana,
Omahnova ulica 23, in Bohinc Metka, Kranj,
Nazorjeva ulica 2, vstopila 22. 12. 1997,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bohinc Marko, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Bohinc Metka, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 45310 Električne in-
štalacije; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Rg-201175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06869 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30096/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243489
Firma: CONTURA, revizijska družba,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CONTURA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Železnikar Danica, Aj-

dovščina, IX. korpusa 33, vstop 25. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Železnikar Danica, imenovana
25. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-201176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06264 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa RAZVOJNI CENTER TIVOLI, pod-
jetje za izvajanje inženiringa, marketin-
ga in organizacijo proizvodnje, d.o.o.,
Šlandrova 10, Črnuče, sedež: Šlandrova
10, 1231 Ljubljana Črnuče, pod vložno
št. 1/10377/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446813
Ustanovitelji: Karlatec Oskar, izstopil

15. 11. 1996; Ašič Jože, Ljubljana, Pot na
Fužine 37, vstopil 21. 11. 1990, vložil
15,045.617,10 SIT, Ašič Dušan, Kisovec,
Loke 18, vstopil 22. 3. 1995, vložil
11,190.645,70 SIT, in Šijanec Andrej, Ljub-
ljana, Tavčarjeva 1, vstopil 21. 11. 1990,
vložil 11,190.645,70 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi 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; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-201178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06981 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243616
Firma: BOEX DTP, d.o.o., podjetje za

namizno založništvo in oblikovanje,
Ljubljana

Skrajšana firma: BOEX DTP, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Osovni kapital: 1,655.000 SIT
Ustanovitelj: Skubic Niko, Ljubljana, Glo-

narjeva 3, vstop 2. 12. 1997, vložek
1,665.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skubic Niko, imenovan 2. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-201180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06423 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30116/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1233963
Firma: D.D.P., delniška družba poob-

laščenka, d.d.
Skrajšana firma: D.D.P., d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Emonska 8
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Osnovni kapital: 3.680.000 SIT
Ustanovitelji: Daris Irena, Ljubljana, Tr-

žaška 47, Lesjak Darja, Ljubljana, Vogelna
ulica 8, Srovin Bojan, Ljubljana, Maurerjeva
6, Trontelj Marija, Grosuplje, Pod gozdom
III/16, Novljan Bojana, Brezovica pri Ljub-
ljani, Na Lazih 22, Radež Doroteja, Ljublja-
na, Levstikova 3, Zabukovec Metka, Gro-
suplje, Perovo 28, Musi Amira, Ljubljana,
Marinkov trg 10, Bogovič Franc, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 74, in Jecelj Marko,
Ljubljana, Bizjakova ul. 2a, vstopili 4. 12.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerkovnik Rudolf, Ljubljana, Ziherlo-
va ulica 30, imenovan 4. 12. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hren Frančiška,
Trnjanin Mujo in Mehle Alojz, vstopili 4. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-201181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06953 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30114/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243608
Firma: DR CILJ, družba za revizijo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: DPS CILJ, Družba za po-

slovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 106, vložila 735.000 SIT, in Koritnik
Rakela Silva, Domžale, Pot za Bistrico 48,
Zaboršt, vložila 765.000 SIT – vstopili
2. 12. 1997, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koritnik Rakela Silva, imenovana
4. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-201183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06383 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30112/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233858
Firma: AKTIVA BIRO RDR, računovod-

ske, davčne in revizijske dejavnosti,
d.o.o.

Skrajšana firma: AKTIVA BIRO RDR,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Bolgarska 11
Osnovni kapital: 1,500.000S IT

Ustanoviteljice: Cimperman Jasna, Ljub-
ljana, Bratovševa ploščad 33, vložila
990.000 SIT, Babnik Dragica, Ljubljana, Pi-
panova pot 31, vložila 300.000 SIT, Krašo-
vec Marjeta, Mengeš, Grobeljska 32, vloži-
la 120.000 SIT, Levstik Sonja, Kočevje, Te-
sarska ul. 3, vložila 60.000 SIT, in Polovič
Brigita, Kočevje, Kajuhovo naselje 34, vlo-
žila 30.000 SIT – vstopile 29. 10. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Cimperman Jasna in družbenica
Babnik Dragica, imenovani 29. 10. 1997,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-201185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06927 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa STRIX INŽENIRING, družba za
izobraževanje, razvoj, projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Za-
loška 159, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18878/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5653274
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Bordon Cirili, ki je bila razrešena
20. 11. 1996.

Rg-201186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07004 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KEREX, zastopanje, trgovina,
marketing, d.o.o., Oslavijska 7, Ljublja-
na, sedež: Oslavijska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deleža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5542367
Ustanovitelji: Kersnik Janko, vstopil

3. 12. 1991, vložil 1,215.000 SIT, Kersnik
Remškar Marijana, vstopila 3. 12. 1991,
vložila 135.000 SIT, in KEREX, d.o.o., Ljub-
ljana, vstopil 24. 12. 1996, vložil 150.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Oslavijska 7, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 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;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 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); 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-201188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06626 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PACO, družba za grafične sto-
ritve, trgovino in založništvo, d.o.o., se-
dež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03360/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5486408
Ustanovitelj: Peklenik Aleš in Tanko Ma-

rija, izstopila 3. 12. 1996; Renko Martin,
Kranj, Šorlijeva 2, vstopil 31. 3. 1993, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-201189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07005 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZETE, inženiring in konsul-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva
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13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02250/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5288673
Ustanovitelj: Dejak Bojan, izstop 24. 12.

1996; ZETE, Inženiring in konsulting,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, vstop
24. 12. 1996, vložek 3,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dejak Bojan, razrešen 24. 12. 1996;
Bergant Gregor, Ljubljana, Celovška 128,
razrešen 23. 12. 1996 kot družbenik in
imenovan za direktorja in zastopnica Ber-
gant Tatjana, Medvode, Goričane 27, ime-
novana 23. 12. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-201190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07429 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa CABLEX, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trženje in servisiranje elek-
trotehničnih izdelkov, sedež: Selanova
ul. 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02791/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zatopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5298580
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Kranjc Štefan, Ljubljana, Kosova ul. 13, raz-
rešen 31. 12. 1997 kot direktor in imeno-
van za prokurista.

Rg-201191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03342 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa CLASS I, d.o.o., podjetje za
agencijske storitve, proizvodnjo, trgovi-
no in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež:
Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02327/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5290325
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 9.

Rg-201192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06404 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEMPO, podjetje za zunanjo
trgovino in računalniški inženiring, Ko-
roškega bataljona 11, 1231 Ljubljana,
sedež: Koroškega bataljona 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04334/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5330505
Firma: TEMPO, d.o.o., podjetje za zu-

nanjo trgovino in računalniški inženiring,
Ljubljana

Skrajšana firma: TEMPO, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana, Cesta 24. ju-

nija št. 80
Dejavnost, vpisana 13. 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; 5030 Trgovina z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-201193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05520 z dne 14. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30102/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrož-
nega sodišča v Kranju, spremembo firme,
sedeža, družbenika in zastopnika, s temile
podatki:

Matična št.: 5540135
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Firma: KRTKI ORAŽEM, proizivodno tr-
govsko podjetje, k.d.

Skrajšana firma: KRTKI ORAŽEM, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Grintovška 14
Ustanovitelji: Podnar-Lončar Katarina in

Bricelj Tomaž, izstopila 7. 7. 1997; Ora-
žem Aleksandra, Ljubljana, Grintovška ulica
14, ki  odgovarja s svojim premoženjem, in
Kajtazović Enes, Ljubljana, Njegoševa ce-
sta 6, ki je vložila 1.000 SIT in  odgovarja
do višine nevplačenega vložka, vstopili 7. 7.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Podnar-Lončar Katarina, razreše-
na 7. 7. 1997; direktorica Oražem Alek-
sandra, imenovana 7. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1988: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Prenos sedeža iz Okrožnega sodišča
Kranj 1/5970/00.

Rg-201196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00294 z dne 2. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30176/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244710
Firma: BOKAL-ING IN OSTALI, d.n.o.,

svetovanje, inženiring strojnih instalacij
Skrajšana firma: BOKAL-ING IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana, Zadobrov-

ška 71
Ustanovitelja: Bokal Jurij, Ljubljana, Za-

dobrovška 71, vložil 1.600 SIT, in Gostin-
čar Romana, Ljubljana, Zadobrovška 71,
vložila 400 SIT – vstopila 12. 1. 1998, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bokal Jurij, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Gostinčar Romana,
imenovana 12. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430

Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-201198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06237 z dne 2. 2. 1998 pod št.
vložka 1/21928/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5730252002
Firma: SINEL FRA, d.o.o., izvoz-uvoz

Ljubljana, Podružnica Nazorjeva 8, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SINEL FRA, d.o.o., Po-
družnica Nazorjeva 8

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 8
Ustanovitelj: SINEL FRA, d.o.o., Ljublja-

na, Ljubljana, Dunajska 156, vstop 15. 10.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Košorok Ivana, imenovana 15. 10.
1997, zastopa podružnico brez omejitev kot
v. d. generalnega direktorja.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-201199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07135 z dne 30. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30171/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243802
Firma: MEDNARODNA BORZA ZA

OPCIJSKE IN TERMINSKE POSLE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska
c. 54

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Verdnik Domen, Ljubljana,

Kristanova ulica 6, in Jurejevčič Benjamin,
Brezje pri Tržiču 4, ki sta vložila po 15.000
SIT, ter VERITAS, Družba za terminske, op-

cijske in gospodarske posle, d.o.o., in VER-
ITAS B.H., Borzno posredniška hiša, d.o.o.,
obe iz Maribora, Partizanska cesta 30, ki
sta vložili po 735.000 SIT – vstopili 15. 12.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jurejevčič Benjamin, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Verdnik Do-
men, imenovana 15. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 6521
Finančni zakup (leasing); 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-201201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07114 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30159/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243764
Firma: MESARSTVO PUGELJ, podjet-

je za proizvodnjo mesnatih izdelkov, tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MESARSTVO PUGELJ,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova
187

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pugelj Franc, Grosuplje,

Kozinova cesta 17, vstop 2. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pugelj Franc, imenovan 2. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 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; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
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mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-

no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 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).

Rg-201203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06657 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30167/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega tega sodišča d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1228412
Firma: IRIDENT, zobna ordinacija,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Vir Domžale, Šaranovi-

čeva ulica 25

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čavž Iris, Mengeš, Lin-

hartova cesta 6, vstop 11. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čavž Iris, imenovana 11. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 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; 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; 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-
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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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-

sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost.

Rg-201204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00200 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa MURIĆ PROMET, podjetje za
prevozništvo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Avsečeva 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5698286
Ustanovitelj: Murić Ahmet, Hrvatska Ko-

stanjica, Živka Bronzića , vstop
10. 11. 1992, vložek 1,810.850 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pečenik Novka, razrešena 14. 1.
1998; direktor Harbaš Osman, Logatec, Za
železnico 12, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Murić Ahmet, imenovana
14. 1. 1998.

Rg-201207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06710 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AGIP S., družba za trženje z
naftnimi derivati, d.o.o., Trg Republike
3, Ljubljana, sedež: Trg Republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25944/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5865441
Firma: AGIP SLOVENIJA, družba za tr-

ženje z naftnimi derivati, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: AGIP SLOVENIJA,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-201208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00310 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/25079/09 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5824699009
Firma: EUREST, Podjetje za gospodar-

ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, podružnica PTUJ, Rogozniška ce-
sta 33, Ptuj

Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljub-
ljana-podružnica PTUJ

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Rogozniška c. 33
Ustanovitelj: EUREST, d.o.o., Ljubljana,

Dunajska 22, vstop 12. 1. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zemljarič Zoran, Ptuj, Belšakova uli-
ca 29, imenovan 12. 1. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
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in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-201209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07223 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAUCH & HUBENER, zavaro-
valništvo, d.o.o., sedež: Peršenov trg 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5936110
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

11a
Osnovni kapital: 20,438.776,70 SIT
Ustanovitelj: JAUCH & HUBENER, KOM-

MANDITGESELLSCHAFT, Wien, Avstrija,
Blechturmgase 9-11a 1050, vstop 25. 1.
1996, vložek 20,428.776,70 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-201211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06230 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30143/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233645
Firma: JOLLY CARAVAN, podjetje za

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JOLLY CARAVAN,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Alauf Stane, Ljubljana, Ste-

letova ulica 2, vstop 24. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alauf Stane, imenovan 24. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in

urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 6030 Cevovodni
transport; 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; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
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Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9000 Stori-
tve javne higiene; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-201215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07063 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GROSIST KB, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Lu-
kovica, sedež: Šentvid pri Lukovici 5,
1225 Lukovica, pod vložno
št. 1/11912/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev in osnov-
nega 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-201216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05803 z dne 31. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LANDIS, poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5604613
Firma: LANDIS, izobraževanje in po-

slovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Rg-201217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07147 z dne 30. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa VILGO, trgovsko podjetje,

d.o.o., sedež: Šlandrova ulica 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26166/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5879167
Firma: VILBOSS, trgovsko proizvodno

in servisno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VILBOSS, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Trzin, Peske 4a
Ustanovitelja: Golobič Adrijan-Miloš,

Ljubljana, Ulica bratov Učakar 10, in Maier
Matjaž, Ljubljna, Janežičeva cesta 13, vsto-
pila 15. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golobič Adrijan-Miloš, imenovan
15. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1997.

Rg-201218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06292 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30075100 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233726

Firma: TAXI PREVOZI ZAJC, prevoz-
ništvo, trgovina, gostinstvo, storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: TAXI PREVOZI, ZAJC,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Polje
348

Ustanovitelja: Zajc Vinko, Ljubljana, Uli-
ca 28. maja 69, in Metelko Liljana, Ljublja-
na-Polje, Polje 348, vstopila 5. 11. 1997,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zajc Vinko in Metelko Liljana, ime-
novana 5. 11. 1997, zastopata družbo brez
omejitev kot poslovodje.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 64120 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-201475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00033 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa I, poslovne informacije, d.o.o.,
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Ljubljana, Zrinjskega 4, sedež: Zrinjske-
ga 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03526/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in dejavnosti ter spremem-
bo naslova ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5313252
Ustanovitelj: Brvar Andrej, Ljubljana, Roz-

manova ulica 8, vstop 2. 2. 1993, vložek
2,275.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-201478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04878 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SONOMED, medicinske stori-
tve in svetovanje, d.o.o., Hrastnik, Cesta
Adama Dušaka 6, sedež: Cesta Adama
Dušaka 6, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/21546/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in akta o ustanovitvi družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5726662
Ustanoviteljica: Kirn Alojzij, izstop

24. 11. 1997; Senica-Kirn Alenka, Hrast-
nik, Cesta Adama Dušaka 6, vstop 28. 11.
1994, vložek 1,863.954 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirn Alojzij, razrešen 16. 9. 1996;
direktorica Senica-Kirn Alenka, imenovana
23. 7. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 7. 1997.

Rg-201479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02898 z dne 19. 12. 1997 pod št.
vložka 1/21350/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5701228002
Firma: EUROPAPIER, trgovsko podjet-

je s papirjem, d.o.o., Medvode, Podruž-
nica Krško

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8270 Krško, Cesta Krških žr-

tev 133
Ustanovitelj: EUROPAPIER, trgovsko

podjetje s papirjem, d.o.o., Medvode, Lad-
ja 10, vstop 18. 3. 1997, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Igor, Ljubljana, Dvoržakova
11, imenovan 18. 3. 1997, ki z naslednjimi
omejitvami brez predhodnega pisnega so-
glasja družbenikov ne sme opravljati nasled-
njih poslov: a) odtujitev in obremenitev vlo-
ženega premoženja, udeležbe in podjetij
(obratov); b) ustanovitev in ukinitev podruž-
nic in obratov; c) investicije, katerih vrsto,
obseg in porabo sprejeti letni budžet ne

pokriva; d) navezavo in prekinitev obstoje-
čih bančnih zvez; f) dajanje posojil in kredi-
tov, ki ne spadajo k navadnemu poslovne-
mu življenju; g) prevzem garancij in drugih
jamstev; h) obljuba udeležbe pri dobičku
in/ali prometu; i) obljuba pokojnine in dru-
gih prostovoljnih socialnih storitev, kakor tu-
di sklenitev, sprememba in razveza dogovo-
rov z delodajalci; j) podelitev in preklic pro-
kure in drugih pooblastil v poslovanju; k)
dobavne, prodajne in druge sporazume s
podjetji, na katerih so družbeniki udeleženi;
l) imenovanje članov organov v sestrskih
družbah in družbah z udeležbo družbe.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Rg-201480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02911 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BETA LINE, d.o.o., podjetje za
promet s tekstilnimi izdelki, ter storitve,
sedež: Rožna ulica 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja, de-
leža, dejavnosti, zastopnika in akta o usta-
novitvi ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5747805
Firma: BETA LINE, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: BETA LINE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

c. 31
Ustanoviteljica: Velikanje Marjeta, Ljub-

ljana, Dunajska cesta 31, vstop
27. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Velikanje Bogdan,
izstop 13. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Velikanje Marjeta, imenovana
27. 1. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Velikanje Bogdan, razrešen
13. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;

5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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

Rg-201481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodrsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03213 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŽLAJF-FESS, podjetje za poli-
ranje kovinskih izdelkov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šojerjeva ulica 27, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23890/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in akta o usta-
novitvi družbe ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5799384
Firma: KOVINOŽLAJF, podjetje za po-

liranje kovinskih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINOŽLAJF, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Trati 15
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997:

28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 5. 1997.
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Rg-201483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03750 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AC-COM, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Komenskega ul. 24,
Ljubljana, sedež: Komenskega ul. 24,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10647/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448735
Firma: AC-COM, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AC-COM, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova 3
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-

nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 6. 1997.

Rg-201485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03926 z dne 1. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1197916
Firma: BOGDAN ILIČ, trgovina in pre-

vozi, k.d., Radomlje
Skrajšana firma: BOGDAN ILIČ, k.d.,

Radomlje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1235 Radomlje, Homec, I. uli-

ca 1
Ustanovitelja: Ilič Bogdan, ki  odgovarja

s svojim premoženjem, in Ilič Helena, ki je
vložila 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja, oba iz Radomelj, Homec, I. ul. 1, vsto-
pila 30. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ilič Bogdan, imenovan 30. 6. 1997,
kot komplementar zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, 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; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-201488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04343 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BORŠTNAR & CO., poslovne
storitve, inženiring, consulting varnost
pri delu, d.n.o., Sp. Pirniče 20d, Medvo-
de, sedež: Sp. Pirniče 20d, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/25250/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5833914
Firma: BORŠTNAR & CO., poslovne

storitve, inženiring, consulting, varnost
pri delu, d.n.o., Dunajska 116, Ljubljana

Skrajšana firma: BORŠTNAR & CO.,
d.n.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 116.

Rg-201490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04575 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SLOWTRUST, mednarodna tr-
govinska družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Resljeva 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18409/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5917751
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg mladin-

skih delovnih brigad 14/II.

Rg-201491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04643 z dne 1. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29966/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213423
Firma: SIMBRA, družba za proizvod-

njo, trgovino in avtoprevozništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMBRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Dol 27f
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Simić Branko, Dol pri Ljub-

ljani 27f, vstop 5. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost. ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simić Branko, imenovan 5. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
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2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-201492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04886 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROMED, trgovanje in trženje
z medicinskim materialom, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Resljeva 30, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5718465
Dejavost, vpisana 18. 12. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-

vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
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zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71210 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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš-
na tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9000 Storitve javne hi-
giene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90005 Druge storitve javne higiene; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9120 Dejavnost sindikatov; 9131 Dejavnost
verskih organizacij; 9132 Dejavnost politič-
nih organizacij; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-

nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 7. 1997.

Rg-201493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04951 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LACON, consulting za površin-
sko zaščito, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51,
sedež: Litijska 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729254
Firma: TSM CONSULTING, družba za

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TSM CONSULTING,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, V Murglah

243
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 8. 1997.

Rg-201500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05690 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa C AND A, zunanja in notranja
trgovina in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana
Šentvid, pod vložno št. 1/20643/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo, spremembo priimka družbenice in za-
stopnice, dejavnosti in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729033
Skrajšana firma. C AND A, d.o.o.
Ustanoviteljica: Ahačič-Cepuder Marjeti-

ca, Ljubljana, Privoz 16, vstop

23. 11. 1992, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ahačič-Cepuder Marjetica, imeno-
vana 23. 11. 1992, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-



Stran 4088 / Št. 40 / 28. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 10. 1997.

Rg-201504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06008 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALPRESS, Podjetje za trgovi-

no, tehnološke in organizacijske stori-
tve ter inženiring, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska cesta 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13395/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5522595
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hajdinjak Stanislav, razrešen 18. 9.
1995, ter zastopnika Novinšek Jurij in Po-
lajnar Borut, razrešena 15. 10. 1996; di-
rektor Žargi Samo, Ljubljana, Ulica pariške
komune 15, imenovan 15. 10. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-201506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06312 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ESTOLAST, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11930/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5484570
Firma: ESTOLAST, Družba za upravlja-

nje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 51610

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
65210 Finančni zakup (leasing); 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;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodb ez dne
14. 7. 1997.

Rg-201507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06320 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa SKINPAK, družba za proizvod-
njo in trgovino z neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Domžale, sedež: Šubljeva 15,
1530 Domžale, pod vložno
št. 1/04517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, poslovnih deležev, naslova družbenikov
in zastopnikov ter družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319129
Osnovni kapital: 6,664.018,30 SIT
Ustanovitelja: Šoper Karlo, vložil

3,001.013,80 SIT, in Šoper Lučka, vložila
3,663.004,50 SIT, oba iz Domžal, Šubljeva
15, Spodnje Jarše, vstopila 11. 12. 1989,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šoper Karlo, imenovan 11. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1997.

Rg-201513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06792 z dne 23. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30070/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1243381
Firma: PHARMACIA & UPJOHN S.A.,

Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 9
Ustanovitelj: PHARMACIA & UPJOHN

S.A., Luxemburg L-1470, 52 route d’Esch,
vstop 22. 9. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jesenko Irena, Ljubljana, Grohar-
jeva ul. 6, imenovana 22. 9. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997:
40104 Prenos elektrike; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-201514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06798 z dne 8. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243403
Firma: LAGUNČEK, trgovina na debe-

lo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: LAGUNČEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Na La-

zih 87, Vnanje Gorice
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčnik Vera, Notranje Go-

rice, Pod Supotom 21, Vnanje Gorice, in
Rozman Alojzij, Notranje Gorice, Na Lazih
87, Vnanje Gorice, vstopila 27. 11. 1997,
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vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kavčnik Vera, imenovana 27. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202

Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-201515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06800 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa UNITRA, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana-Bežigrad, sedež: Matja-
ževa 9, 1211 Ljubljana-Bežigrad, pod
vložno št. 1/12141/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala in dele-
ža ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486572
Firma: UNITRA, storitveno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: UNITRA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Matjaževa 9
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Planinc Odon, Ljubljana,

Matjaževa ulica 9, vstop 25. 2. 1991, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,

usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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;
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5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07055 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BETA LINE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Dunajska c. 31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21744/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 2911/97 – spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5747805
Firma: BETA LINIA, trgovina in stori-

ve, d.o.o.
Skrajšana firma: BETA LINIA, d.o.o.

Rg-201704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19342 z dne 15. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAJEC, Podjetje za transport
in trgovino, d.o.o., Grbinska cesta 48,
Litija, sedež: Grbinska cesta 48, 1270
Litija, pod vložno št. 1/15375/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5734436
Firma: MAJEC, Podjetje za transport

in trgovino, d.o.o., Boltija 8, Vače
Skrajšana firma: MAJEC, d.o.o., Boltija

8, Vače
Sedež: 1252 Vače, Boltija 8
Osnovni kapital: 1,644.095 SIT
Ustanovitelj: Cirar Zdravko, Vače, Boltija

8, vstop 7. 1. 1992, vložek 1,644.095 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 517

Druga trgovina na debelo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 602 Drug kopen-
ski promet; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu;6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-201705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06890 z dne 18. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa IMP KLIMA MONTAŽA, inženi-
ring, projektiranje, montaža, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
ul. 58, sedež: Vojkova ulica 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01966/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5078008
Firma: IMP KLIMA MONTAŽA, inženi-

ring, projektiranje, montaža, proizvod-
nja, trgovina, d.d., Ljubljana, Vojkova
ul. 58

Skrajšana firma: IMP KLIMA MONTAŽA,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital:247,343.000 SIT
Ustanovitelji: IMP KLIMA MONTAŽA,

p.o., Ljubljana, Vojkova ul. 58, izstopil
20. 5. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 24,734.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska
cesta 56, vložil 40,144.000 SIT, Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložila 116,842.000 SIT, upravi-
čenci interne razdelitve, vložili 46,104.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa, vloži-
li 19,519.000 SIT – vstopili 20. 5. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Heing Gregor,
Dolinar Lojze in Skalja Jernej, vstopili 20. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-
gi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo opr. št. LP
01255/00907-1997/SD z dne 3. 12. 1997.

Rg-201713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06856 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MIŠKA
KRANJCA, Ljubljana, Kamnogoriška
c. 35, sedež: Kamnogoriška cesta 35,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01870/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5255279
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, Ljubljana, Trg prekomorskih bri-
gad 1, izstop 30. 8. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
30. 8. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-201719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00085 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTEK, podjetje za uvoz, iz-
voz, trgovino, zastopanje in servisno de-
javnost, d.o.o., Celovška cesta 228,
Ljubljana, sedež: Celovška cesta 228,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20510/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5687861
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Koc-

jančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva 16, raz-
rešen 29. 11. 1995 kot zastopnik in imeno-
van za generalnega direktorja, in zastopnik
Tedeschi Lino, Torino, Italija, Strada Val Pat-
tonera 117, ki zastopa družbo kot njen pred-
sednik.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 11. 1995.

Rg-201721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06356 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZVEČEVO, Prehrambena in-
dustrija, Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152, sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16299/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo o
pripojitvi k družbi SMB, d.o.o., Ljubljana,
vpisani na št. reg. vl. 1/8010/00, s temile
podatki:
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Matična št.: 5592640
Pripojitev k SMB, zastopanje, trgovina,

import-export, proizvodnja, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska 152, št. reg.
vl. 1/08010/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 11. 11. 1997.

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

Rg-201722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06355 z dne 22. 1. 1998, pri sub-
jektu vpisa SMB, zastopanje, trgovina, im-
port-export, proizvodnja, d.o.o., sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08010/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe
ZVEČEVO, d.o.o. (1/16299/00), spre-
membo osnovnega kapitala in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398339
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Borislav, Ljublja-

na, Lovska 2, vstopil 31. 7. 1990, ter Otrin
Janez, Nova Gorica, Ajševica 43a, in Marolt
Janez, Ljubljana, Celovška 147, vstopila
27. 12. 1990 – vložili po 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, 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
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 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 predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pripojitev družbe ZVEČEVO, Prehrambe-
na industrija, Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
št. reg. vl. 1/16299/00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 11. 11. 1997.

Rg-201726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04241 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA HRASTNIK,
p.o., Hrastnik, Cesta 1. maja št. 61, se-
dež: Cesta 1. maja št. 61, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/00940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083770
Firma: GLASBENA ŠOLA HRASTNIK
Skrajšana firma: GŠ Hrastnik
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-201731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06375 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠIKINA-ŽASMIN, d.n.o., Ljub-
ljana, sedež: Pražakova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26613/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,
sedeža ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5903327
Firma: ŽASMIN, trgovina, posredniš-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ŽASMIN, d.o.o., Moskva,

Osennij bulvar št. 5, in Šikina Natalija Pe-
trovna, izstopila 15. 10. 1997; Petrović Žil-
cov Dimitrij in Ivanovna Žilcova Anna, izsto-
pila iz d.o.o. in vstopila v d.o.o., vložila po
375.000 SIT, ter Dmitrijević Žilcov Peter,
vstopil 15. 10. 1997, vložil 750.000 SIT,
vsi iz Moskve, Ul. Krasnoproletarskaja št. 9,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žilcova Anna, Ivanovna, razrešena
15. 10. 1997; direktor Dimitrijević Žilcov
Peter, imenovan 15. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 21. 1. 1998: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-201738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04021 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SRP, Družba za prestrukturi-
ranje in upravljanje podjetij, d.d., sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5908345
Osnovni kapital: 861,000.000 SIT.

Rg-201739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05612 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SKUPNOST LASTNIKOV MED-
VOŠKA 16, MEDVODE, sedež: Medvoška
ulica 16, 1215 Medvode, pod vlžno
št. 1/29529/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1192507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bogataj Ladislav, razrešen 7. 9.
1997; zastopnica Šifkovič Vrbica Senka,
Medvode, Medvoška 16, imenovana 7. 9.
1997, zastopa skupnost brez omejitev kot
predsednica zbora lastnikov.
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Rg-201742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04417 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIVIDA, upravljanje investicij-
skih skladov, d.d., Dunajska 22, Ljublja-
na, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25509/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, članov nadzornega sveta
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5841666
Firma: DIVIDA, upravljanje investicij-

skih skladov, d.d.
Skrajšana firma: DIVIDA, d.d.
Osnovni kapital: 450,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Smrekar Bošt-

jan, izstopil 21. 7. 1997; Pečenko Bojan,
vstopil 21. 7. 1997.

Sprememba statuta z dne 21.7. 1997.

Rg-201756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07229 z dne 14. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1243900
Firma: LASERSTONE, proizvodnja la-

serskih strojev in trgovanja, d.d.
Skrajšana firma:LASERSTONE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 11
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: ZL CONSULTING, d.o.o.,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetova-
nje, Ljubljana, Kersnikova 11, vložil 200.000
SIT, SIJENIT, GRANIT, MRAMOR, d.o.o., za
trgovinu kamenom i druge usluge, Rijeka,
Vukovarska 7a, vložil 1,200.000 SIT, Matt-
hias Blesius, Axtedt, Hauptstrasse 23, vložil
1,200.000 SIT, Leskošek Živa, Ljubljana,
Zrinjskega 7, vložila 200.000 SIT, in Pečen-
ko Bojan, Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 1,
vložil 200.000 SIT – vstopili 14. 11. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Leskošek Živa, imenovana 14. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1998: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-201764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00017 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA
HEROJA RAJKA, HRASTNIK, sedež: Log
19, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/00986/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 3825/97
zaradi dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089905
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 6021

Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-201766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00267 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa WING STYLE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, stori-
tve, zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež:
Novo Polje, C. XIII/2a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5786894
Ustanovitelja: Križman Robert, Dol pri

Ljubljani, Videm 10e, vstop 6. 6. 1993, vlo-
žek 1,233.600 SIT, in Wing Style, Ljublja-
na, Novo polje, C. XIII/2a, vstop 17. 12.
1996, vložek 308.400 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Križman Robert, imenovan 17. 12.
1996.

Rg-201770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16986 z dne 20. 1. 1998 pri subjektu
vpisa IVEX, Trgovsko podjetje, d.o.o., Gra-
daška 22a, Ljubljana, sedež: Gradaška
22a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16091/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnikov ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5575001
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ISTRAVINOEXPORT,

d.o.o., Rijeka, Hrvaška, Delta b.b., vstopil
13. 12. 1991, vložil 750.000 SIT, Lužar An-
drej, Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja 118,
vstopil 22. 1. 1996, vložil 270.000 SIT, Pla-
hutnik Jure, Ljubljana, Hribernikova ulica 2,
vstopil 22. 1. 1996, vložil 240.000 SIT, in
Remšak Brigita, Brezovica, Podpeška ce-
sta 5, vstopila 22. 1. 1996, vložila 240.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Remšak Brigita, razrešena 29. 8.
1996; zastopnik Plahutnik Jure, imenovan
29. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev
kot vršilec dolžnosti direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, 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, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje.

Rg-201774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 95/01937 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AHA, podjetje za trženje, og-
laševanje, svetovanje, Ljubljana, d.o.o.,
Periška ulica 19, sedež: Periška ulica
19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06938/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in deležev, spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385172
Osnovni kapital: 1,501.700 SIT
Ustanovitelja: Bergant Peter, Ljubljana,

Periška ulica 19, in Pucihar Janez, Ljublja-
na, Trdinova 5, vstopila 12. 3. 1990, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost.

Rg-201781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06034 z dne 20. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233386
Firma: CYKLAR, družba za projektira-

nje, izvajanje gradbenih in ekoloških ob-
jektov in trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: CYKLAR AG INGE-

NIEURGESELLSCHAFT FUER ABWAS-
SERTECHNIK, Kaltbrun, Janahof 9, in Ma-
leiner Franc, Ljubljana, Sojerjeva ulica 43,
vstopila 27. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Maleiner Franc, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Nyhuis Heinz
Geert, Vertliburg, Birkenhaldenstrasse 48,
imenovana 27. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 4010 Oskrba z elektriko;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovod-
ni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
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;
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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-201784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06548 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SELEX, prodaja in zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Koroška c. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanovitelja,
deleža in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313392
Osnovni kapital: 2,520.450 SIT
Ustanovitelj: Binter Bogdan, Ljubljana,

Koroška 2, vstop 5. 9. 1994, vložek
2,520.450 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Čenčur Edvard Marijan, izstop 30. 10.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čenčur Edvard Marijan, razrešen
30. 10. 1997; direktor Binter Bogdan, ime-
novan 30. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 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;
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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-201793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07444 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
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jektu vpisa TRADING, proizvodnja, trgovi-
na, svetovanje ter čiščenje in vzdrževa-
nje objektov, d.o.o., Trzin, sedež: Lobo-
dova ulica 18, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/06387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, ustanovitelja, deleža, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5351391
Firma: ČISTOČA TRADING, proizvod-

nja, trgovina, svetovanje ter čiščenje in
vzdrževanje objektov, d.o.o., Trzin

Skrajšana firma: ČISTOČA TRADING,
d.o.o., Trzin

Ustanovitelj: Strmljan Janez, izstop 4. 12.
1997; Strmljan Mihael, Trzin, Ulica OF št.
11, vstop 5. 3. 1990, vložek 1,570.200 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Strmljan Janezu, ki je bil razre-
šen 4. 12. 1997.

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

Rg-206502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05971 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PAPIRNICA VEVČE, d.o.o., Ljub-
ljana, Vevška cesta 52, sedež: Vevška ce-
sta 52, 1000 Ljubjana, pod vložno
št. 1/00331/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev in naziva zastop-
nika, ustanovitelje, člane nadzornega sveta,
uskaditev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033721
Firma: PAPIRNICA VEVČE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1260 Ljubljana, Vevška ce-

sta 52
Osnovni kapital: 9.434,611.000 SIT
Ustanovitelji: BRIGL & BERGMEISTER,

Aktiengesellschaft, Niklasdorf, Proeber-
str. 10, vstopil 23. 7. 1990, vložil
4.811,652.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; LB GOSPODARSKA BANKA, d.d.,
Ljubljana in PAPIRNICA VEVČE, p.o., Ljub-
ljana, izstopili 4. 7. 1997; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 2.289,571.000 SIT, Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 282,117.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vložil
282,1170.000 SIT, Nova ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vložila
1.735,968.000 SIT, in upravičenci interne
razdelitve po spisku, vložili 33,186.000 SIT
– vstopili 4. 7. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: skup-
ni prokurist Štemberger Goran, Ilirska Bi-
strica, Cankarjeva 11c, imenovan 24. 3.
1997, ki zastopa družbo vedno samo sku-
paj s še enim prokuristom ali poslovodjem,
in direktor Coutandin Michael, Niklasdorf
A-8712, Proleberstr. 12, ki od 1. 1. 1997
kot poslovodja-predsednik uprave zastopa
družbo vedno skupaj s še enim poslovod-
jem ali prokuristom.

Člani nadzornega sveta: Eberhart Alfred,
Eder Gertrude, Mohorič Tone in Udovič Sta-
nislava Marija, vstopili 4. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01313/01006/1997/MK z dne
24. 10. 1997.

Rg-200667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03915 z dne 3. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BELINKA HOLDING, D.D., se-
dež: Zasavska cesta 95, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042003
Člani nadzornega sveta: Valetič Jože,

Paš Branko, Nabergoj Jurij, Kodela Uroš,
Kmet Miran in Grčar Ivan, izstopili 30. 6.
1997; Kodela Uroš, Kmet Miran, Grčar Ivan,
Gerič Milan, predsednik, Cetin Turk Estela
in Kastelic Janko, namestnik predsednika,
vstopili 30. 6. 1997.

Rg-200668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03968 z dne 3. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa DIS CONSULTING, Družba za
svetovanje, pripravo in izvajanje investi-
cij, d.o.o., sedež: Robbova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00056/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5069173
Ustanovitelji: Čurić Ilija, Ljubljana, Beb-

lerjev trg 14, vložil 8,084.000 SIT, in Lipu-
žič Saša, Komenda, Krekova ulica 5, vložil
4,225.000 SIT, ki sta vstopila 8. 7. 1996,
DIS CONSULTING, družba za svetovanje,
pripravo in izvajanje investicij, Ljubljana,
Robbova 2, vložil 12,938.000 SIT, ki je
vstopil 10. 2. 1997, ter Vene Antonija-Zvon-
ka, Vene Simon, Vene Miran in Vene Majda,
vsi štirje iz Ljubljane, Cesta Cirila Kosmača
18, vložili po 100.000 SIT, ki so vstopili
9. 5. 1997 – odgovornost: ne  odgovarjajo;
Vene Viljem, izstopil 9. 5. 1997.

Rg-200670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04171 z dne 3. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GO TO, d.o.o., Podjetje za raz-
voj, komunikacije, inženiring, Šujica 12,
Dobrova pri Ljubljani, sedež: Šujica 12,
1356 Dobrova pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/11096/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460905
Firma: GO TO, d.o.o., trgovina, servis,

proizvodnja industrijske elektronike in
frekvenčnih regulatorjev

Skrajšana firma: GO TO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Sojerjeva uli-

ca 10
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Turk Tereziji, ki je bila razrešena
26. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1997: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 6. 1997.

Rg-200671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04292 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa FINRASS, finančno računo-
vodske in svetovalne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Smoletova 16, sedež: Smole-
tova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10429/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, naslova ustanoviteljice
in zastopnice ter družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449006
Firma: FINRASS, finančno računovod-

ske in svetovalne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanoviteljici: Bricelj Nataša, Ljubljana,

Topniška ulica 17, vstopila 10. 12. 1990,
in Ofentavšek Mojca, Domžale, Ljubljanska
101, vstopila 10. 7. 1997, vložila po
1,030.690 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bricelj Nataša, imenovana
10. 12. 1990, zastopa družbo brez ome-
jitev.
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Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1997.

Rg-200672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05114 z dne 7. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29863/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz OS No-
va Gorica, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, družbenikov, deležev, osnovne-
ga kapitala in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5587441
Firma: LINEA SNELLA INTERNATIO-

NAL, Center za vitko linijo, d.o.o.
Skrajšana firma: LINEA SNELLA INTER-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litostrojska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Humar Cantarutti Barbara,

Nova Gorica, Kidričeva 32, vstopila
24. 3. 1992, vložila 300.000 SIT, ter D’An-
drea Luigino, San Dona di Piave, Via Sauro
Nazario 18, in Barrasso Angelo, Trieste, Via
Fabio Severo 36, vstopila 11. 7. 1997, vlo-
žila po 600.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Humar Cantarutti Barbara, imenovana
24. 3. 1992, ki zastopa in predstavlja druž-
bo neomejeno, ter zastopnik D’Andrea Luigi-
no, imenovan 11. 7. 1997, ki kot namestnik
direktorice zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1997: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85315 Druge oblike
institucionalnega varstva; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vl. št. 1/2276/00 s firmo PROSAN,
Nega in svetovanje, d.o.o., Nova Gorica, s
sedežem v Novi Gorici, Kidričeva 32.

Rg-200673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05128 z dne 18. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29908/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1214110
Firma: UNISCIENCE, računalništvo in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UNISCIENCE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Azeski Brnako, Skopje, Bu-

levar partiz. odredi 72/1/87, in Pešev Anto-
ni, Skopje, Bulevar partiz. odredi 109/3/8,
vstopila 8. 9. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Azeski Branko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Lavš Igor, Ljub-
ljana, Vojkova 5, imenovana 8. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 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 popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134

Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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 na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol.

Rg-200676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05555 z dne 3. 11. 1997 pri subjektu
vpisa NERED, Turizem, prevozi rent a car,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Majorja Lavriča
12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05876/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5350263
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska

ulica 8.
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Rg-200677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05574 z dne 4. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa COLGATE-PALMOLIVE ADIRA,
d.o.o., Zastopstvo, trgovina in storitve,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29356/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1196448
Osnovni kapital: 18,039.720 SIT
Ustanovitelj: COLGATE-PALMOLIVE

(AMERICA) INC., State of Delaware, 1209,
Orange Street, Wilmington, Okrožje New
Castle, ZDA, vstop 29. 5. 1997, vložek
18,039.720 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 10. 1997.

Rg-200678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05662 z dne 25. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa UNI&FORMA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Motnica 7, IOC
Trzin, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/29462/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka ustanovite-
ljice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 1197819
Ustanoviteljica: Wagner Milena, Ljublja-

na, Opekarska c. 41, vstop 30. 6. 1997,
vložek 770.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

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

Rg-200684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05686 z dne 13. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa RANKOM, Podjetje za inženi-
ring, posredovanje, storitve in trgovino,
d.o.o., Lože pri Starem trgu, sedež: Pod
zidom 23, Lože 1386 Stari Trg, pod vlož-
no št. 1/23458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
2747/97 – spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5787165
Firma: RANKOM, podjetje za inženi-

ring, posredovanje, storitve in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: RANKOM, d.o.o.
Sedež: 1384 Grahovo, Grahovo 70
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1997.

Rg-200686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05701 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa POSLOVNI SISTEM MERCA-

TOR, d.d., sedež: Dunajska cesta 107,
1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300231
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Pregl Kazimir Živko in
član uprave Klemenčič Alojz, razrešena
2. 10. 1997; predsednik uprave Janković
Zoran, Ljubljana, Vinterca 55, imenovan
2. 10. 1997.

Rg-200687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05700 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., sedež: Dunajska cesta 107,
1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300231
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Če-

rin Aleš, Ljubljana, Dergomaška 19, razre-
šen 11. 8. 1997 kot zastopnik in imenovan
za člana uprave, predsednik uprave Pregl
Kazimir Živko, Ljubljana, Rimska 16, ter čla-
na uprave Klemenčič Alojz, Ljubljana, Ulica
Malči Beličeve 55, in Brodnjak Stanislav,
Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 36, imenovani
11. 8. 1997.

Rg-200688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05702 z dne 6. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa BENCKISER S.A. NOWY DWOR
MAZOWIECKI, Podružnica Ljubljana, se-
dež: Linhartova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28945/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča imenovanje prokurista
in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1123688
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 56
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Jensen Henrik Lerbaek, Budapest,
Budapest II, imenovan 16. 10. 1997.

Rg-200690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05815 z dne 27. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29814/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233084
Firma: VIDIC MM, gradbeništvo, trgo-

vina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDIC MM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Videm

6/c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Martin in Vidic Mat-

jaž, oba iz Dola pri Ljubljani, Videm 6c, vsto-
pila 3. 10. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

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

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-200691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05987 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GAMA CENTER, d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, zastopanje in koopera-
cije, Šmartinska c. 152, Ljubljana, se-
dež: Šmartinska c. 152, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5524679
Dejavnost, vpisana 24. 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 10. 1997.

Rg-200692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06060 z dne 28. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa ASTRA PROM, trgovina, d.o.o.,
sedež: Savska cesta 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03419/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, članov nadzornega
sveta in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5967856
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 6
Ustanovitelji: Farkaš Mihalj, izstopil

22. 10. 1997, in Beznik Irena, izstopila
14. 10. 1997; Štrumbl Slavko, Mengeš,
Levčeva 13, vložil 420.000 SIT, Borota
Zdenko, Medvode, Zgornje Pirniče 112a,
vložil 375.000 SIT, Mihevc Andrej, Loga-
tec, Notranjska c. 38, vložil 375.000 SIT,
in Vek Vital, Kamnik, Pot v rudnik 8, vložil
330.000 SIT – vstopili 20. 3. 1997, odgo-
vornost. ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Štrumbl Slavko,
predsednik, Mihevc Andrej, Dujmovič Nata-
ša, Vek Vital in Borota Zdenko, so izstopili
5. 11. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1997.

Rg-200693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06074 z dne 7. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa PARTNER GRAF, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/15917/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
2794/97 – lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, družbenikov, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in datuma pri za-
stopniku ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5596866
Firma: PARTNER GRAF, d.o.o., Gro-

suplje
Osnovni kapital: 12,480.000 SIT
Ustanovitelji: Lesjak Janez, Grosuplje,

Partizanska 3, vložil 440.000 SIT, Zakraj-
šek Drago, Grosuplje, Velika Loka 43a, vlo-
žil 450.000 SIT, Zakrajšek Bojan, Grosup-
lje, Pod gozdom III/14, vložil 300.000 SIT,
Dremelj Jožefa, Grosuplje, Ponova vas 8a,
vložila 220.000 SIT, Šporar Martin, Vi-
dem-Dobrepolje, Podpeč 26a, vložil
160.000 SIT, Vrhovec Franc, Ljubljana, Po-
ljanska c. 50, vložil 10.000 SIT, Globokar
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Slavka Marta, Ivančna Gorica, Muljava 2,
vložila 360.000 SIT, Steklačič Andreja,
Ivančna Gorica, Stična 48, vložila 250.000
SIT, Šabič Mustafa, Gorusplje, Brinje c.
I/38, vložil 360.000 SIT, Dremelj Cvetka,
Grosuplje, Veliko Mlačevo 29a, vložila
50.000 SIT, in Marn Marta, Šmarje-Sap,
Jurčičeva 6, vložila 20.000 SIT, ki so vsto-
pili 4. 12. 1991, Marolt Andrej, Grosuplje,
Brinje c. I/3, vložil 200.000 SIT, Mohar
Stanko, Videm-Dobrepolje, Cesta 6, vložil
380.000 SIT, Čakš Tomaž, Grosuplje,
Spodnje blato 17a, vložil 280.000 SIT, Zorc
Aleksander, Ljubljana, Gornji trg 18, vložil
280.000 SIT, Čičuk Emil, Ivančna Gorica,
Malo Hudo 3, vložil 60.000 SIT, Steklačič
Štefka, Grosuplje, Malo Mlačevo 40, vložila
50.000 SIT, Krampelj Alojzija, Grosuplje,
Velika Račna 42, vložila 10.000 SIT, Zu-
pančič Majda, Višnja Gorica, Leskovec 16,
vložila 40.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 156, vložil 1,230.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 1,230.000
SIT, in Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila 6,100.000
SIT, ki so vstopili 19. 12. 1996 – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo; Dremelj Mateja, por.
Habjan, Božič Valerija, Trontelj Zdenka in
PARTNER, p.o. Grosuplje, Adamičeva 15,
izstopili 9. 9. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Les-
jak Janez, razrešen 19. 12. 1996 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in zastopnik Za-
krajšek Drago, razrešen 19. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP 01035/02097
– 1997/MP z dne 9. 5. 1997.

Rg-200694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06256 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa SIFA, trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Prečna št. 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5959390
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

149a.

Rg-200695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06257 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa DOMAČA PEKA, proizvodnja
peciva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod to-
poli 5, 1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/07142/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5376211
Ustanovitelja: Mejač Meta, Brje pri Kom-

nu 33, vstop 22.5. 1990, vložek 825.000
SIT, in Mejač Tilen, Ljubljana, Pod topoli 5,
vstop 3. 11. 1997, vložek 675.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1997.

Rg-200696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06299 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INOS, d.o.o., podjetje za inže-
niring, svetovanje, zastopanje, trgovino,
izvoz in uvoz, Levstikova 22, Ljubljana,
sedež: Levstikova 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12754/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in akta
o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5503965
Firma: INOS, podjetje za inženiring,

svetovanje, zastopanje, trgovino, izvoz
in uvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: INOS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Dejavnost, vpisana 21. 11. 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;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 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; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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;
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; 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
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drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi 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; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 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.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 11. 1997.

Rg-200697

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06330 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa KVARK, servis, vzdrževanje in
proizvodnja elektronske opreme, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Ljubljanska 46, Duplica,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/22709/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5786606
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska ce-

sta 21e.

Rg-200700

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06345 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa EES, Evropa Eco Servis druž-
ba za čiščenje, inženiring in gradbeniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenske-
ga 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26712/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5913250
Ustanovitelj: Celar Aleš, Ljubljana, Trubar-

jeva 81, vstop 21. 8. 1995, vložek
2,132.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Celar Aleš, imenovan 21. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06358 z dne 20. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29930/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233831
Firma: NORDMANN, RASSMANN, Han-

delsges. mbH, Podružnica Dunajska 21,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelj: NORDMANN, RASSMANN,

Handelsges. mbH, Voesendorf, SCS Bue-
rocenter B3, vstop 27. 10. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Prislan Šušteršič Barbara, Ljublja-
na, Milčinskega ulica 75, imenovana
27. 10. 1997, zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-200704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00114 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOJA ŽAGA ROB, podjetje za
predelavo lesa, d.o.o., sedež: Rob 25,
1314 Rob na Dolenjskem, pod vložno
št. 1/10983/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 6853/96 –
zaradi ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5459745
Ustanovitelj: Gregorič Andrej, Rob na

Dolenjskem, Dolščaki 7, vstop 1. 10. 1991,
vložek 480.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00116 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIP VIRANT, izdelki tehničnih
produktov, d.o.o., sedež: Tacenska 125,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/27072/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 781/97 –
zaradi zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5919207
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Virant Francu, ki je bil razrešen
5. 2. 1997.

Rg-200706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18207 z dne 5. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LESPROM, d.o.o., trgovina, zu-
nanja trgovina, consulting, zastopstva,
marketing, sedež: Kidričeva 9, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/14765/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562007
Firma: LESPROM, d.o.o., trgovina, zu-

nanja trgovina, consulting, zastopstva,
marketing, Rožna ul. 39, Kočevje

Skrajšana firma: LESPROM, d.o.o., Ko-
čevje

Sedež: 1330 Kočevje, Rožna ul. 39
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Cilenšek Matjaž, Kočevje,

Kidričeva 9, vstopil 5. 11. 1991, in Sever
Tonček, Ljubljana, Pot na Fužine 33, vstopil
5. 12. 1992, vložila po 756.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 5. 12. 1997: 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 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; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-200707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18210 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERKUR, zastopstvo, pro-
daja, proizvodnja in storitve, d.o.o., se-
dež: Vojkova 73, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18437/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanovitelja
in deleža ter zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687594
Firma: ES COMMERCE, poslovne de-

javnosti in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ES COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 23
Osnovni kapital: 46,008.000 SIT
Ustanovitelj: Kurent Lado, izstop 10. 11.

1994; Sekavčnik Aleksander, Ljubljana, Ce-
lovška 106, vstop 10. 11. 1994, vložek
46,008.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kurent Lado, razrešen 10. 11. 1994; di-
rektor Sekavčnik Aleksander, imenovan
10. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6110
Pomorski promet; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-200708

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18213 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa TERRA INCOGNITA, Podjetje
za trgovino in storitve,d.o.o., Ljubljana,
Topniška 22, sedež: Topniška 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15838/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deleža ter zastopnikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5575273
Firma: TERRA INCOGNITA, razvoj in

investicije d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 23
Osnovni kapital: 46,009.000 SIT
Ustanovitelj: Korbar Uroš, Korbar Tjaša

in Gaber Korbar Veronika, izstopili 24. 11.
1994; Racman Sergej, Brezovica, Na po-
bočju 22, Lukovica, vstopil 24. 11. 1994,
vložil 46,009.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korbar Uroš in zastopnici Korbar Tja-
ša in Gaber Korbar Veronika, razrešeni
24. 11. 1994; direktor Racman Sergej,
imenovan 24. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6110
Pomorski promet; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-200710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06997 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LESPROM, d.o.o., trgovina,
zunanja trgovina, consulting, za-
stopstva, marketing, Rožna ul. 39, Ko-
čevje, sedež: Rožna ul. 39, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/14765/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5562007
Ustanovitelj: Cilenšek Matjaž, izstop

23. 12. 1996; LESPROM, d.o.o., Kočev-
je, Rožna ulica 39, vstop 23. 12. 1996,
vložek 756.000 SIT, odgovornost. ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cilenšek Matjaž, razrešen 23. 12.
1996; Sever Tonček, Ljubljana, Pot na Fu-
žine 33, razrešen 23. 12. 1996 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-200711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04440 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa HARTWIG, špedicija in trans-
port, d.o.o., Hrastnik, Taborniška pot 24,
sedež: Taborniška pot 24, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/14561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5557135
Firma: HARTWIG, podjetje za trgovin-

ske storitve, d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: HARTWIG, d.o.o., Tr-

bovlje
Sedež: 1420 Trbovlje, Cesta OF 46
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Hartwig Marija, izstopila

8. 4. 1997; Petrovič Miran in Selman Pe-
trovič Biserka, oba iz Trbovelj, Cesta OF
46, vstopila 8. 4. 1997, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hartwig Marija, razrešena 8. 4.
1997; direktor Petrovič Miran in zastopnica
Selman Petrovič Biserka, imenovana 8. 4.
1997, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 454
Zaključna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 742 Projektiranje in tehnično
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svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-200712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04459 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROTEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Petkovškovo nabrežje
37, sedež: Petkovškovo nabrežje 37,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova in
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5447577
Firma: EUROTEX, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 6
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
3. 7. 1997.

Rg-200713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04673 z dne 9. 12. 1997 pri sub-

jektu vpisa THOMY FREY EAST, podjetje
za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ulica bratov Učakar 52, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20659/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5917948
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 102
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 51460

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 12. 1997.

Rg-200714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04747 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INET ELEKTRONIK, Družba za
svetovanje, inženiring in trženje iz po-
dročja elektronike, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Celovška 134b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18092/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5288959
Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Brn-

čičeva 13.

Rg-200717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05810 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PREBIL PLAST, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Horjul, sedež:
Horjul 21, 1354 Horjul, pod vložno
št. 1/22952/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, zastopnika in akta o usta-
novitvi ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5788030
Osnovni kapital: 18,700.000 SIT
Ustanovitelj: Prebil Matjaž, Horjul 261,

vstop 16. 4. 1993, vložek 18,700.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Prebil Janko,
izstop 3. 10. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Prebil Janku, ki je bil razrešen
3. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup

(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 10. 1997.

Rg-200718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06009 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa CENTRA CHEMIE, d.o.o., fi-
nančno komercialni marketing, Ljublja-
na, sedež: Einspielerjeva 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19253/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova, zastopnikov, dejavnosti in pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5637139
Skrajšana firma: CENTRA CHEMIE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35b

in e
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jen-

ko Metka, Mengeš, Kolodvorska 2c, razre-
šena 16. 10. 1997 kot direktorica in ime-
novana za prokuristko, ter Popaja Ismet,
Jajce, S. Šolaje 16, razrešen 16. 10. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 71402 Dejavnost
videotek.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
16. 10. 1997.

Rg-200719

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06028 z dne 19. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233416
Firma: SOLATKO, trgovska družba na

debelo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: SOLATKO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska cesta

171
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolenc Iztok, Ljubljana, Uli-

ca Polonce Čude 5, vstop 22. 10. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenc Iztok, imenovan 22. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
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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; 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; 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-200720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06030 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BARBARELLA, trgovina in in-
ženiring, d.o.o., Simončičeva 9, Ljublja-
na, sedež: Simončičeva 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, naslova, osnovnega kapitala, usta-
novitelja in deleža ter zastopnika, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5473268
Firma: BARBARELLA, podjetje za sto-

ritve in posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1231 Ljubljana, Izletniška 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kersnič Aleš, izstop

5. 12. 1997; Bedenk Marjana, Ljubljana,

Izletniška 5, vstop 5. 12. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kersnič Aleš, razrešen 5. 12. 1997;
direktorica Bedenk Marjana, imenovana
5. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 72300 Obdela-
va podatkov; 72500 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06053 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29992/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233394
Firma: H.RAM-G, gradbeno podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: H.RAM-G, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Omersova 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hajroski Ramazan, Brod

Makedonski, Plasnica, vstop 24. 10. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hajroski Ramazan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Trontelj Ivo, Ljub-
ljana, Omersova 36, imenovana 24. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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;
6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-200724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06072 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MARSHA, podjetje za svetova-
nje, posredovanje, izdajateljstvo in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in de-
ležev ter družbene pogodbe, spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5396735
Osnovni kapital: 2,781.959,46 SIT
Ustanovitelji: Zorn Gorazd, Ljubljana,

Gubčeve brigade 65, vstop 7. 6. 1994, vlo-
žek 2,086.469,60 SIT, Soss Metka, Ljub-
ljana, Rutarjeva 5, vstop 7. 6. 1994, vložek
556.391,89 SIT, in Lasič Jani, Ljubljana,
Pržanjska ulica 12a, vstop 24. 10. 1997,
vložek 139.097,97 SIT – odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 6110
Pomorski promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 10. 1997.

Rg-200725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06083 z dne 12. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa 2M FURNITURE, družba za tr-
govino na debelo in drobno s pohištve-
nimi izdelki, Ljubljana, d.o.o., sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07169/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5376432
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 3a.

Rg-200727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/06128 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA KERTEC, d.o.o., pro-
izvodnja – trgovina – marketing, Ljublja-
na, Stegne 35, sedež: Stegne 35, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04834/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev in naziva zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045835
Osnovni kapital: 111,058.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA KERTEC, d.o.o.,

in ISKRA IEZE HOLDING, d.o.o., izstopila
17. 6. 1997; ISKRA, d.d., Ljubljana, Steg-
ne 21, vstopila 17. 6. 1997, vložila
111,058.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veren Štefan, ki od 17. 6. 1997 kot
začasni poslovodni organ – direktor zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
1291/1049-97/MV z dne 29. 10. 1997.

Rg-200728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06160 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233530
Firma: FURBUS, družba za investira-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FURBUS, d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FURBUS INTERNATIONAL

HOLDINGS LIMITED, Liechtenstein, Vaduz,
vstop 26. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Justin Tomaž, Ljubljana, Krivec 8,
imenovan 26. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-200729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06171 z dne 4. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29998/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233564
Firma: BALZER, družba za storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 115
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mahne Peter, Ljubljana, Tr-

žaška cesta 115, vstop 12. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mahne Peter, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Podbevšek Marjan,
Ljubljana, Pivovarniška ulica 10, imenovan
12. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 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;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-200731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06191 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TATEKSTIL, podjetje za pro-
dajo in izdelavo tekstilnih polizdelkov,
izdelkov in tekstilne galanterije, sedež:
Pleteršnikova 25, 1000 Ljubljana pod
vložno št. 1/04407/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, zastopnika in akta o ustanovitvi ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5487625
Firma: TATEKSTIL, podjetje za proda-

jo in izdelavo tekstilnih polizdelkov, iz-
delkov in tekstilne galanterije, d.o.o.
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Skrajšana firma: TATEKSTIL, d.o.o.
Ustanovitelj: Tavčar Franc, izstop

30. 10. 1997; Tavčar Gregor Sašo, Ljublja-
na, Pleteršnikova ulica 25, vstop 30. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Tavčar Franc, razrešen 30. 10.
1997; direktor Tavčar Gregor Sašo, imeno-
van 30. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 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.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina

na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 10. 1997.

Rg-200732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06192 z dne 5. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa CLARIANT CONSULTING AG,
BASEL, Predstavništvo v Sloveniji, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5847800
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Tiedemann Rolf, Kelkheim, Nemčija,
imenovan 1. 10. 1997.

Rg-200733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06195 z dne 8. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa STUDIO MAKSIMA, podjetje
za publicistiko, RTV produkcijo, založ-
ništvo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Turnerjeva 13, sedež: Turnerjeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14014/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, naslo-

va, osnovnega kapitala, družbenikov in za-
stopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540011
Firma: STUDIO MAKSIMA, družba za

promet z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-
sta 2

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Maksimovič Manja, izstop

4. 11. 1997; Žic Alan, Reka, Giuseppea
Duella 2, vstop 4. 11. 1997, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Maksimovič Manja, razrešena
4. 11. 1997; direktorica Medvešek Rena-
ta, Ljubljana, Poklukarjeva 10, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Žic Alan,
imenovan 4. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-200734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06204 z dne 1. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29967/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1233629
Firma: R.E.INVEST, promet z nepre-

mičninami in investicije, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: R.E.INVEST, d.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: PM & A, investicijsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Stegne
21, vložilo 2,988.000 SIT, PM & A, PORT-
FOLIO MANAGEMENT & ANALYSIS, borz-
no posredniška družba, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, vložila 3.000 SIT, Sekavčnik
Aleksander, Ljubljana, Celovška 106, vložil
3.000 SIT, Marovt Zmago, Ljubljana, Šte-
panjska cesta 2a, vložil 3.000 SIT, in Win-
kler Aleš, Ljubljana, Ulica Pohorskega bata-
ljona 213, vložil 3.000 SIT – vstopili 4. 11.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škabar Matjaž, Domžale, Prešernova
30, imenovan 4. 11. 1997.

Člani nadzornega sveta: Prinčič Matjaž,
Teslič Radovan in Sekavčnk Bojan, vstopili
4. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 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;
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4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-200736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06523 z dne 18. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1242903
Firma: ALY, podjetje za trgovino, go-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stantetova

ul. 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kulauzović Aladin, Ljublja-

na, Stantetova ul. 7, vstop 14. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

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

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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; 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in

napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-200735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06518 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DHL INTERNATIONAL, hitra
dostava širom sveta, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5385504
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kemp Garry, razrešen 14. 11. 1997;
Brank Bojan, Škofja Loka, Podlubnik 157,
razrešen 14. 11. 1997 kot prokurist in ime-
novan za generalnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-200737

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06525 z dne 3. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29975/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1242911
Firma: MID INVESTICIJE, investicijska

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: MID INVESTICIJE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratislavska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MID HOLDING GMBH, Ce-

lovec, Lidmanskygasse 19, vstop 14. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hagg Helmut Peter, Celovec, Lid-
manskygasse 21, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Herzog Robert, Črna
na Koroškem, Koroška cesta 31, imenova-
na 14. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-200740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06552 z dne 5. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa N & M COMPANY, trgovina,
d.o.o., sedež: Šmartinska 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09325/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5427410
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Nuredini Nedžati, Gostivar, Dolna Ba-
nica, imenovan 1. 11. 1997.

Rg-200743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06559 z dne 24. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa VALE-NOVAK, založništvo,
uvozno-izvozno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Pod hrasti 59, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04723/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, naziva zastopnikov in družbene po-
godbe ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5331153
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 1
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: No-

vak Luka, razrešen 14. 11. 1997 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zatopa
družbo brez omejitev, in Novak Edvina, raz-
rešena 14. 11. 1997 kot direktorica in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja, oba
iz Dekanov 59.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 11. 1997.

Rg-200744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06560 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/04723/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5331153002
Firma: VALE-NOVAK, založništvo,

uvozno-izvozno in trgovsko podjetje,
d.o.o. – KNJIGARNA NOVAK

Skrajšana firma: VALE-NOVAK d.o.o. –
KNJIGARNA NOVAK

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Wolfova 8
Ustanovitelj: VALE NOVAK, Založništvo,

uvozno-izvozno in trgovsko podjetje, d.o.o.,

Ljubljana, Poljanska 1, vstop 14. 11. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Novak Luka, ki zatopa podružnico
brez omejitev, in zastopnica Novak Edvina,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nica direktorja, oba iz Dekanov 59, imeno-
vana 14. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-200745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06568 z dne 5. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30002/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1242997
Firma: MOTO KARAVAN & SEDEJ, sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: MOTO KARAVAN &

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Suhadolčano-

va 44
Ustanovitelja: Sedej Anton in Sedej Ma-

teja, oba iz Ljubljane, Suhadolčanova 44,
vstopila 20. 11. 1997, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Sedej Anton, imenovan 20. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1997: 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-200748

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06585 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa BELK, proizvodno-storitvena
dejavnost, d.o.o., sedež: Markovo 3f,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/26631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, tipa zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5877636
Firma: BELK, elektroinstalacije, inže-

niring, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1241 Kamnik, Srednja vas 40
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bu-

čevec Slavko, Kamnik, Srednja vas pri Kam-
niku 40, razrešen 19. 11. 1997 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1997.

Rg-200750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06603 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TENTOURS, Turizem in finan-
ce, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska
76, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/12439/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova,
priimka ustanoviteljice, zastopnika in druž-
bene pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550262
Firma: TENTOURS, turistična agenci-

ja, d.o.o., Ljubljanska 85, Domžale
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 85
Ustanoviteljica: Benda Ljubica, Ljublja-

na, Bratovževa ploščad 16, vstop
26. 8. 1992, vložek 754.000SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benda Ljubica, imenovana 19. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1997.

Rg-200752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06610 z dne 16. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243047
Firma: MANTUA MODEL, trgovina in

distribucija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MANTUA MODEL,

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

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nebec Janez, Ljubljana,

Šentvid, Cesta Andreja Bitenca 36, in Poldi
Franco, Roverbella, Strada st. 62, sud. 3/2,
vstopila 30. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nebec Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Poldi Franco, imeno-
vana 30. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;

3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Rg-200753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06906 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa EX-IN, uvoz-izvoz, prodaja na
debelo in drobno, Cesta XII/8, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Cesta XII/8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10455/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5873193
Firma: EX-IN, uvoz-izvoz, prodaja na

debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

62a
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

15. 12. 1997.

Rg-200754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07017 z dne 19. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30056/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243659
Firma: STUDIO LOCUS, projektiranje

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO LOCUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova ce-

sta 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Chitrakar Padma in Chi-

trakar Ksenija, oba iz Ljubljane, Gospo-
ska ulica 10, vstopila 9. 12. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Chitrakar Padma, imenovana 9. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 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; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-200755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06755 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ASYA COMMERCE, družba za
trgovino in posredništvo, d.o.o., sedež:
Dolenjska cesta 224a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5768217
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 76
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

21. 11. 1997.

Rg-200756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07018 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa AUTOMOBILES PEUGEOT, Po-
družnica Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29716/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 1214136
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Valette Michel Georges Marcel, St.
Symphorient d’Ancelles, Rue des chalan-
dons, imenovan 17. 11. 1997.

Rg-200757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07037 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30079/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1243713
Firma: SPORTSELECT, organizacija in

izvedba športnih projektov, zavod
Skrajšana firma: SPORTSELECT, zavod
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Jožeta Ja-

me 14
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Ustanovitelji: Erzin Gabrijel, Ljubljana,
Grošljeva 1, Safić Smajo, Litija, Ulica Luke
Svetca 3, Dvoraček Andrej, Ljubljana, Vod-
nikova 173, in Marjanovič Jasmina, Ljublja-
na, Gorkičeva ulica 18, vstopili 5. 12. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Safić Smajo, imenovan 5. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-200758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07045 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30073/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243721
Firma: EUROTRADE COMMERCE, tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTRADE, COM-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: EUROTRADE, Mednarod-

no trženje, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska
10, vstop 10. 12. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lukanc Vladimir, Šmarje Sap, Ašker-
čeva 24, ki zastopa družbo brez omejitev,
in prokurist Štivan Jože, Ljubljana, Podrož-
niška 10, imenovan 10. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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; 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina

na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 65210 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-200759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07062 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska
130, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13520/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5523869
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Holy Petr, Praga, Pod Stra-
ni 22, imenovan 1. 12. 1997, prokuristi za-
stopajo družbo skupaj, in sicer tako, da pod-
pisujeta za družbo dva prokurista skupaj,
od katerih mora biti eden vedno Debelak
Srečko.
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Rg-200911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 96/06989 z dne 13. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa TELSTAR, Podjetje za marke-
ting, propagando, poslovno svetovanje,
trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dolniška 3, sedež: Dolniška 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14326/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev in zastopnika ter razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5573246
Firma: TELSTAR, Podjetje za marke-

ting, propagando, poslovno svetovanje,
trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 42

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 42
Ustanovitelj: Kumer Dušan, izstop

24. 12. 1996; Horvat Marjan, Breg pri Bo-
rovnici 55, vstop 24. 12. 1996, vložek
1,527.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kumer Dušan, razrešen 24. 12.
1996; direktor Horvat Marjan, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Horvat
Marjan, oba z Brega pri Borovnici 55, ime-
novana 24. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 22110 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 22120 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
22130 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
22150 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
časopisov; 22210 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 22330 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov.

Rg-200912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/03261 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPECTRA INTERNATIONAL,
podjetje za trgovino, zastopstva in stori-
tve, d.o.o., 1000 Ljubljana, sedež: Špru-
ha 7, Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/15197/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5590531
Firma: SPECTRA INTERNATIONAL,

podjetje za trgovino, zastopstva in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 49
Usanovitelji: Kandus Andrej, Ljubljana, V

Murglah 81, vložil 783.750 SIT, Kandus

Bernarda, Ljubljana, V Murglah 81, vložila
427.500 SIT, in Sicherl Igor, Ljubljana, Braj-
nikova 19, vložil 213.750 SIT, ki so vstopili
28. 10. 1991, ter Kandus Aleša, Ljubljana,
Staretova 21a, vložila 75.000 SIT, ki je vsto-
pila 26. 4. 1997 – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kandus Aleša, imenovana 26. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana 19. 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; 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; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
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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.; 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.

Rg-200913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/04603 z dne 20. 1. 1998, pri sub-
jektu vpisa COOPERS & LYBRAND, pod-
jetje za revizijo in druge finančno raču-
novodske storitve, d.d., Ljubljana, Du-
najska 107, sedež: Dunajska 107, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21568/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5717159
Firma: COOPERS & LYBRAND, podjet-

je za revizijo in druge finančno računo-
vodske storitve, d.d., Ljubljana

Vpiše se sprememba statuta z dne 16. 7.
1997.

Rg-200916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00117 z dne 21. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30135/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244434
Firma: KUMŠE, trgovina in gostinstvo,

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

govornostjo
Sedež: 1292 Ig pri Ljubljani, Iška Lo-

ka 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kumše Ciril in Kumše Ve-

ra, oba iz Iga pri Ljubljani, Iška Loka 21,
vstopila 21. 2. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kumše Ciril, imenovan 21. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 1310
Pridobivanje železove rude; 1320 Pridobi-
vanje rud neželeznih kovin, razen uranove
in torijeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1412 Pridobivanje

apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobiva-
nje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 1430 Pridobivanje mineralov za kemij-
sko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 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; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 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;
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; 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; 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; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 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 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
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Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2710 Proizvodnja železa, jekla, fe-
rozlitin po standardih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme 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 poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
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vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za 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; 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 po-
trebščinami; 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; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 9000 Storitve
javne higiene; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, var-
stvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;

92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00253 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMUNA-
LA TRBOVLJE, d.o.o., sedež: Savinjska
c. 11a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/06706/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 4909/96
zaradi priimka člana nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5015731
Član nadzornega sveta: Malovrh Janez,

vstopil 23. 6. 1997.

Rg-200920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00437 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMONA MAXIMARKET, d.d.,
sedež: Trg republike 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
4966/97 zaradi deležev s temile podatki:

Matična št.: 5004730
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska cesta 56, vložil 126,452.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 126,452.000 SIT, in
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 453,788.000
SIT – vstopili 25. 4. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-201036

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 95/02916 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/18234/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5672660002
Firma: ECC EFEKT, podjetje za inže-

niring, kontroling in konzalting, d.o.o.,
Podružnica Dunajska c. 101, Ljubljana

Skrajšana firma: ECC EFEKT, d.o.o.,
Podružnica, Dunajska c. 101

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

c. 101
Ustanovitelj: ECC EFEKT – Podjetje za

inženiring, kontroling in konzalting, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 34, vstop 16. 5.
1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Marinko Janez in Marinko Jelena,
oba iz Ljubljane, Ul. bratov Učakar 34, ime-
novana 16. 5. 1994, zastopata podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 28. 5. 1998 / Stran 4113

7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
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; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-201037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 95/05580 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA STIREL, Trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Predstruge 29, Vi-
dem-Dobrepolje, sedež: Predstruge 29,
1312 Videm-Dobrepolje, pod vložno
št. 1/11786/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5480558
Ustanoviteljica: ISKRA STIKALNI ELE-

MENTI, p.o., Dobrepolje, Videm-Dobrepo-
lje, Predstruge 29, vstopila 12. 3. 1991,
vložila 10,010.119 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Dovič Alojz, izstopil 26. 9. 1995,
Vrabec Jožica, Klinc Franc, Žuna Štefan,
Gerjol Vili, Šteger Zdravko, Lenarčič Sonja,
Drobnič Anton, Šebenik Fjodor-Franc, Marc
Jože, Cerar Angela, LenarčičJože, Žnidar-
šič Stane, Ljubič Franc, Polič Zoran in Šurc
Jože, izstopili 11. 10. 1995.

Rg-201038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 96/07087 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TAURUS, Podjetje za prodajo,
proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., IOC Tr-
zin, Planjava 2, Mengeš, sedež: IOC Tr-
zin, Planjava 2, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/02950/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5296404
Ustanovitelja: Verderber Tomaž, Ljublja-

na, Kneza Koclja 30, vstop 10. 11. 1989,
vložek 4,181.710,20 SIT, in VERDERBER,
Modni dodatki, d.o.o., Ljubljana, Trubarje-
va 26, vstop 23. 12. 1996, vložek
1,045.426,80 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-201039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/02403 z dne 6. 1. 1998 pri subjektuv-
pisa ING.ARCH.BIRO JAKLIČ, Inženiring,
svetovanje, gostinstvo, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pod lipami 78, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12646/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in deležev, zastopnika in druž-
bene pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5497752
Ustanovitelji: Jaklič Jurij, Ljubljana, Pro-

letarska 2, vstopil 27. 5. 1991, vložil
1,501.483,80 SIT, ter Tomaž Jaklič in Ko-
vač Monika, oba iz Ljubljane, Proletarska 2,
vstopila 19. 4. 1997, vložila po 10.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjajo; Jaklič Mar-
tin, izstopil 19. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jaklič Martin, razrešen 19. 4. 1997;
zastopnica Kovač Monika, imenovana
19. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1997.

Rg-201041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/03205 z dne 6. 1. 1998 pri subjektu
vpisa REX, založništvo in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni log 88,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02464/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5300061
Ustanovitelj: Gabrijelčič Uroš, Komen,

Kregolišče 12, vstop 30. 3. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Gorjan Matija, izstop 21. 5. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 1. 1998.

Rg-201044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05548 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VERITAS, družbeno podjetje
za promet na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanski nasip 42, sedež: Po-
ljanski nasip 42, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02059/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravo firme, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5284287
Firma: VERITAS, podjetje za promet

na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Poljanski nasip 42

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1998: 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-
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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; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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.; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11.12. 1997.

Rg-201045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05553 z dne 5. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa FABIANI, Podjetje za zaključna
dela v gradbeništvu, kmetijstvo in stori-
tve, d.o.o., Pijava Gorica 216, Škofljica,
sedež: Pijava Gorica 216, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/12619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5498660
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zajec Fabiani Vida, razrešena
31. 12. 1997; direktorica Jeraj Leopoldi-
na, Škofljica, Pijava Gorica 216, imenovana
1. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06048 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227076
Firma: ZOTEX, MEDVEŠEK & CO., tr-

govina in storitve, d.n.o., Trbovlje, Ope-
karna 7

Skrajšana firma: ZOTEX, MEDVEŠEK &
CO., d.n.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Opekarna 7
Ustanovitelja: Medvešek Zoran, ki je vlo-

žil 10.000 SIT, in Medvešek Tanja, oba iz
Trbovelj, Opekarna 7, vstopila 15. 10.
1997, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medvešek Zoran, imenovan 15. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana 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; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-201047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06145 z dne 6. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30083/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233491
Firma: KAST, proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Pot v

smrečje 3
Osnovni kapital: 2,288.720 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Ivan in Kastelic

Danica, oba iz Ljubljane, Mucherjeva ulica
9, vstopila 24. 10. 1997, vložila po
1,144.360 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kastelic Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Kastelic Danica,
imenovana 20. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
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vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvod-
njo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninske-
ga mesa; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih je-
dilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstil-
nih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tek-
stilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic 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 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 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 toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja
tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sin-
tetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih
barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja 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 plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vla-
ken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-

izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno
vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih ne-
železnih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
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izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 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.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z
elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 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; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji

kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim 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 stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina 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 tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 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 kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava 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;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
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la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9000 Storitve javne higiene; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

MARIBOR

Rg-115793
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01906 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Visoka zdravstvena šola, sedež:
Žitna ulica 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00857/09 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5089638016
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bru-

mec Viljem, razrešen 30. 9. 1997 kot de-
kan; Milčetić-Turk Dušanka, Maribor, Lac-
kova 81, imenovana 1. 10. 1997, članico
Univerze zastopa kot dekanica. Dekanica
ne more razpolagati z nepremičninami, ki
so bile pridobljene iz javnih sredstev. Pri
razpolaganju z nepremičninami, ki so bile
pridobljene iz drugih sredstev, pa je potreb-
no soglasje vlade Republike Slovenije.

Rg-115800
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01397 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KOZJAK, proizvodno pod-
jetje, p.o., sedež: Vošnjakova ulica 16,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09193/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5099366
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Med-

ved Marko, razrešen 31. 5. 1997 kot uprav-
nik Zaporov Maribor; Klenovšek Lenart, Ma-
ribor, Roška 5b, imenovan 1. 6. 1997 za-
stopa kot upravnik Zaporov Maribor, sklepa
pravne posle brez omejitev v pravnem pro-
metu v skladu z dejavnostjo proizvodnega
podjetja Kozjak, p.o.; Matvos Ferdinand,
Gornja Radgona, Mladinska ulica 16, ime-
novan 28. 5. 1997, zastopa kot pomočnik
upravnika, sklepa pravne posle v pravnem
prometu v skladu z dejavnostjo proizvodne-
ga podjetja KOZJAK p.o.

Rg-115801
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00750 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa MERINKA-MERIKOP,
d.o.o., sedež: Žitna ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5857546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šujica Slobodan, razrešen 21. 5.
1997; direktorica Voglar-Štic Danica, Fram,
Morje 103f, imenovana 22. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-115802
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01879 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa MARIBORSKI VO-
DOVOD, javno podjetje, d.d., sedež: Ja-
dranska cesta 24, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00102/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nov mandat zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5067880
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jecelj Stanislav, Maribor, Meljski hrib
87, razrešen 15. 9. 1997 kot začasni član
uprave in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-115803
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01484 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KERAMIČARSTVO IN
PEČARSTVO, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Cesta zmage 13,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00906/00
vpisalo v sodni register tega sodišča nov man-
dat zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5094593
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Špilak Jožef, Maribor, Betnavska ce-
sta 152, razrešen 8. 7. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-115804
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00077 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa SREDNJA TRGOVSKA
ŠOLA, sedež: Mladinska ulica 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00242/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086744
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Srša

Žnidarič Irena, Maribor, Groharjeva ulica 11,
razrešena 28. 3. 1996 kot pomočnica rav-
natelja ter imenovana za v.d. ravnateljico, ki
zastopa šolo brez omejitev; Bračko Marija,
Maribor, Celestrina 6c – Malečnik, imeno-
vana 15. 5. 1996, zastopa šolo kot pomoč-
nica ravnateljice, brez omejitev; Kovačič Bo-
jan, razrešen 28. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje.

Rg-115807
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01098 z dne 12. 11. 1997
pod št. vložka 1/10273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199978
Firma: MIPS PROGRAMSKA OPREMA,

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIPS PROGRAMSKA

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

govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Svetozarevska
ulica 10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Delić Darko, Maribor,

Borštnikova ulica 102, vstop 10. 7. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Verber Domen, Maribor, Ulica Velj-
ka Vlahoviča 59, vstop 10. 7. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Delić Darko, imenovan 10. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, prokurist Ver-
ber Domen, imenovan 10. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 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; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 64200
Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 731020 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 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; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.120, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-115810
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01410 z dne 11. 11. 1997
pod št. vložka 1/10270/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215337
Firma: GALILEO 3000, turizem, mar-

keting in izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GALILEO 3000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bende Miran, Maribor, Gos-

posvetska 51, vstop 20. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bende Miran, imenovan 20. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, 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 debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-

vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, 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 drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, družba
opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem in
strelivom; pri dejavnosti pod šifro J 67.13,
sme družba opravljati dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti po šifro K 74.14,
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115812
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00196 z dne 12. 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 prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5263565
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pišek Marjan, Maribor, Štrekljeva uli-
ca 72, imenovan 16. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Šprah Mi-
lan, razrešen 6. 1. 1997.

Rg-115813
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01583 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa VINAG, vinarstvo-sad-
jarjstvo, export-import, p.o., sedež: Trg
svobode 3, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02910/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti, omejitev pooblastil za-
stopnika, osnovni kapital, člane nadzorne-
ga sveta in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408148
Firma: VINAG, sadjarstvo in vinarstvo,

d.d.
Skrajšana firma: VINAG, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 884,090.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
1. 1. 1993, vložek 56,540.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 1. 1. 1993,
vložek 75,555.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
1. 1. 1993, vložek 496,745.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 1. 1. 1993, vložili
100,715.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 1. 1. 1993, vložili 12,725.000 SIT, odgo-
vornost. ne  odgovarjajo; zadružni upravičen-
ci, vstopili 1. 1. 1993, vložili 141,810.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; VINAG,
vinarstvo, proizvodnja in predelava vina, iz-
voz-uvoz in blagovni promet, p.o., izstop
26. 5. 1997; AGRO MARIBOR, sadjarstvo-vi-
nogradništvo, p.o., izstop 26. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kruder Borut, Slovenska Bistrica, Ob
potoku 12, razrešen 26. 5. 1997 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Trstenjak Mili-
voj, Hlebič Bernardka in Železnik Franc, vsi
vstopili 26. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 15970 Proizvodnja sla-
da; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 45310 Električne in-
štalacije; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 60240 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
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v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 74820 Pakiranje.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, šte-
vilka LP 01260/01014-1997/ST z dne
29. 9. 1997.

Rg-115817
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00225 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa HIGRA, podjetje za hi-
drotehnični in gradbeni inženiring,
d.o.o., sedež: Pod Pohorjem 37, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03711/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478405
Firma: HIGRA, družba za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o.
Ustanovitelja: Kadić Nika, izstop 21. 2.

1997; Kadić Ferid in Kadić Marko, oba Ma-
ribor, Pod Pohorjem 37, vstopila 21. 2.
1997, vložila po 767.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 26640 Proizvod-
nja malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska 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 Trgo-
vina 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 popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 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; 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; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Rg-115823
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00012 z dne 12. 11. 1997 pri
subjektu vpisa FINEA CONSULTING, druž-
ba za svetovanje in raziskovanje, d.o.o.,
sedež: Ulica kraljeviča Marka 21, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03922/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5493994
Ustanovitelja: FINEA, podjetje za gospo-

darsko svetovanje, d.o.o., izstop 30. 5.
1995; Borec Miklavž, izstop 7. 11. 1996;
Dubrovski Drago, Zreče, Cesta na Roglo
11g, vstop 14. 11. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; FINEA
HOLDING, d.o.o., Polenšak, Polenci 45,
vstop 7. 11. 1996, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-115825
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01500 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa SVIT, svetovanje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/00937/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5286999
Ustanovitelja: Pipenbaher Jožef, Sloven-

ska Bistrica, Vošnjakova 2, vstop 31. 5. 1989,
vložek 2,500.450 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; MAGNAT, inženiring in ekonomske
sanacije, d.o.o., Slovenska Bistrica, Žolgerje-
va 6, vstop 6. 12. 1996, vložek 22,504.050
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-115830
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01368 z dne 17. 11. 1997 pri
subjektu vpisa STR, podjetje za storitve,
trgovino in računalništvo, d.o.o., sedež:
Šnuderlova 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05912/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev s stand-
ardno  klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5701627
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:

2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega 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 na-
jem, 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 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
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Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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 projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.20 se dovo-
li družbi opravljati posredovanje in zastopa-
nje za zavarovalnice, snemanje rizikov za
zavarovalnice, obravnavanje in ocenjevanje
škod ter intelektualne in tehnične storitve v
zvezi z zavarovalnimi in pozavarovalnimi po-
sli; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-115833
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01825 z dne 17. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PALOMA-SLADKOGORSKA
TOVARNA PAPIRJA, d.o.o., sedež: Sladki
vrh 1, 2211 Sladki Vrh, pod vložno
št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in ome-
jitev pooblastil zastopnika s temile podaki:

Matična št.: 5034639
Oseba, pobolaščena za zastopanje: direk-

tor Žlebnik Zvezdan, Maribor, Slovenska 36,
razrešen 3. 11. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo skupno. Pred-
hodno pisno soglasje skupščine družbe po-
trebuje: pri sklepanju, odpovedovanju ali spre-
minjanju kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju
pravnih poslov izven okvira rednega in običaj-
nega teka poslovanja; pri najemanju kreditov
ali posojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM;

pri dajanju posojil drugim fizičnim in/ali prav-
nim osebam ter odobravanje komercialnih ali
blagovnih kreditov, katerih vrednost presega
tolarsko protivrednost 100.000 DEM; pri na-
jemanju ali dajanju garancij, poroštev, hipotek
in drugih oblik zavarovanj, ki presegajo tolar-
sko protivrednost 50.000 DEM; pri prodaji,
dajanju ali prevzemanju v zakup sredstev, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investicijah,
ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 30.000 DEM; pri ustanav-
ljanju družb hčera, predstavništev ali poslov-
nih enot družbe; pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb; prodaja deležev/delnic katerekoli
družbe; prokurist Mežnar Dušan, Mežica, Ob
Meži 16, imenovan 3. 11. 1997, skupna pro-
kura.

Rg-115835
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01290 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa SERK, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Ob ribniku
41, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01970/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, poslovne-
ga deleža, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5348978
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65
Ustanovitelja: Serk Dušan, Maribor, Ob

ribniku 41, vstop 26. 3. 1990, vložek
2,664.949 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Serk Vlasta, Maribor, Ob ribniku 41,
vstop 3. 12. 1992, vložek 2,662.949 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Serk Dušan, imenovan 26. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Serk Vlasta, imenovana 1. 6. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 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;

28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
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čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni 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; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 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 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih 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; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, 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 projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 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 dejavno-
sti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 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; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J
67.13, sme družba opravljati dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12, ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14,
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-116413
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01933 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MEGA-MOTO, storitvena
družba, d.o.o., sedež: Ulica Pohorskega
bataljona 23, 2314 Zgornja Polskava,
pod vložno št. 1/05352/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5883881
Firma: MEGA-MOTO, družba za pro-

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

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozi-
la; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
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električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 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 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 12. 1997:
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

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; pri dejavnosti pod šifro J
67.13, sme družba opravljati dejavnost za-
stavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12, ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti.

Rg-116415
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00878 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DIMIKARSTVO KAMNIK,
dimnikarske storitve, d.o.o., sedež: Slom-
škov trg 8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03975/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme družbenika, na-
slova družbenika in zastopnika, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev  s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494982
Ustanovitelja: DIMNIKARSTVO MARI-

BOR, družba za opravljanje dimnikarskih
storitev, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 8,
vstop 21. 5. 1991, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Fak Marjan, Mari-
bor, Ulica Staneta Severja 9, vstop
21. 5. 1991, vložek 1,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fak Marjan, Maribor, Ulica Staneta
Severja 9, imenovana 12. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1997:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116416
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01345 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZAVAROVALNICA MARI-
BOR, delniška zavarovalna družba, sedež:
Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03762/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5063400
Člani nadzornega sveta: Helbl Ivan, Kosi

Edi, Puhr Stanko, Naberšnik Drago, Tolar
Darko in Magdalenc Marija, vsi izstopili 2. 4.
1997, ter Tolar Darko, Jezeršek Borut, Se-
kavčnik Oto, Naberšnik Drago, Pajenk Ro-
mana, Kosi Edi, Puhr Stanislav, vsi vstopili
2.4. 1997.

Rg-116417

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00535 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa COMTRON, napredna
računalniška tehnologija, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, akta



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 28. 5. 1998 / Stran 4123

o ustanovitvi in uskladitev s standardno  kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5298156
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 39
Osnovni kapital: 16,000.000 SIT
Ustanovitelj: Selar Ivan, Maribor, Vinarska

7b, vstop 9. 10. 1989, vložek 16,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-116419
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01532 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa JAVNI VZGOJNOIZO-
BRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA
BENEDIKT, sedež: Benedikt 15, 2234 Be-
nedikt, pod vložno št. 1/00048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statu-
sa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084032
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Jakopec Feliks, Sveta Trojica, Zgor-
nje Verjane 24, razrešen 1. 9. 1996 kot
v.d. direktorja in imenovan za ravnatelja, ki
zastopa zavod brez omejitev.

Rg-116420
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01659 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PRIMA, zavarovalna druž-
ba, d.d., sedež: Gregorčičeva ulica 39,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5450900
Osebe, pooblaščene za zastopanje. član

uprave Mikič Marko, rarzešen 30. 9. 1997;
član uprave Osterc Andrej, Ljubljana, Ulica
Gubčeve brigade 78, imenovan 1. 10.
1997, zastopa družbo skupaj z drugim čla-
nom uprave; Felser Wolfgang, Pekre-Lim-
buš, Pod klancem 19b, imenovan 1. 1.
1995, zastopa družbo kot predsednik upra-
ve skupaj z drugim članom uprave; član
uprave Ivanjko Šime, Maribor, Lorgerjeva
5, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
skupaj z drugim članom uprave.

Rg-116421
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01567 z dne 25. 11. 1997

pri subjektu vpisa PARTY’S, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Trg
svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/07388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nov mandat zastopni-
ka in omejitev pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5702313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Turnšek Leopold, Lesično, Drensko
rebro 26, razrešen 1. 10. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo za
dobo enega leta z omejitvami pri: nakupu,
odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin ali dru-
gih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno
v letnem načrtu; izvajanju investicijskih del in
najemanju posojil in kreditov, ki presegajo
10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala,
kakor tudi dajanju takih posojil ali poroštev;
sklepanju zakupnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev, katerih vrednost presega 10%
(deset odstotkov) vrednosti osnovnega kapi-
tala; sklepanju kooperacijskih pogodb s tra-
janjem več kot eno leto; prenosu kakršnih-
koli družbenih pravic na druge; sprejemu in-
ternih splošnih in organizacijskih aktov.

Rg-116422
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01661 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GOMAR, podjetje za inženi-
ring, gospodarsko svetovanje in trgovi-
no, d.d., sedež: Košaški dol 20, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5626501
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 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, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;

52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost izbrisana dne 4. 12. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

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-116423

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01859 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KONZORCIJ ZA NAMAKA-
NJE PODRAVJA, gospodarsko interesno
združenje, sedež: Glavni trg 19c, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09600/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
imena zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5899893
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Edelbaher Mira, Maribor, Prešer-
nova 31, imenovana 14. 12. 1994, zasto-
pa združenje brez omejitev.

Rg-116424
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00816 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa EXTALUM, proizvodnja,
posredništvo, trgovina, gostinstvo, skla-
diščenje, storitve in poslovne dejavno-
sti, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 13a,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1121537
Ustanovitelj: Hočevar Matjaž, Maribor,

Tomšičeva 7, vstop 17. 12. 1996, vložek
1,581.480 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ljubec Drago, izstop 2. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Matjaž, imenovan 17. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Ljubec Drago, razrešen 17. 6. 1997.

Rg-116425
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01411 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa BIROSTROJ COMPU-
TERS, podjetje za trgovino, storitve, pro-
izvodnjo in trženje računalniške opre-
me, d.d., sedež: Glavni trg 17b, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00090/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5071739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zdovc Davorin Martin, razrešen
31. 12. 1996; direktor Rigler Ivan, Kamni-
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ca, Lucijin breg 22d, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rigler Ivan, iz-
stop 1. 1. 1997 ter Balažic Rosana, Počkar
Milan, Hernah Peter in Mikuž Peter, vsi vsto-
pili 21. 12. 1995.

Rg-116426
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01414 z dne 4. 12. 1997
pod št. vložka 1/10291/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214349
Firma: FIDUSMETAL, proizvodnja, tr-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Anton, st., Zgor-

nja Polskava, Ulica Pohorskega bataljona
45, vstop 5. 9. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Peter, Pragersko, Spodnja
Polskava 215, imenovan 5. 9. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge 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-116427
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01784 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO-ŠERBINEK, export-im-
port, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
sedež: Zagrebška 85, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01291/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5332087
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami.

Rg-116428
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01795 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa K 2, svetovanje, posre-
dovanje, trgovina, d.o.o., sedež: Stros-
smayerjeva 32b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/05589/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5635942
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita Kraig-

herja 5.

Rg-116429
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01819 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa PANEX, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Koroška
26, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03301/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe, de-
javnosti, zastopnika, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno  klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5444357
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krajnčič Marko, razrešen 29. 10.
1997; direktor Grabner Franc, Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 60, imenovan 29. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi

izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 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 proda-
jaln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
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penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.14, ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-116430
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00815 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa J & M RIBIČ, ekonom-
sko, davčno in finančno svetovanje,
d.o.o., sedež: Betnavska cesta 21, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05692/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti, zastopnikov, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno  klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655927
Firma: J & B RIBIČ, družba za storitve,

d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Ribič Marija, razrešena 2. 6.
1997; družbenik Ribič Janez, razrešen 2. 6.
1997; direktor Ribič Rok, Spodnji Duplek,
Splavarska ulica 1, imenovan 2. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Miljuš Mateja, Maribor, Ciril Metodova 11,
imenovana 2. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 4521 Splošna gradbena
dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-

pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13, sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12,
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-116432
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01885 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa TEHNOLOŠKI TRANS-
FER, podjetje za razvoj in prodajo zna-
nja, d.o.o., sedež: Na podrtem 18, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10253/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbenikov in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5665035
Ustanovitelja: Ženko Zdenka, vložek

765.000 SIT in Marn Jure, vložek 735.000
SIT, oba Maribor, Na podrtem 18, vstopila
9. 9. 1992, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ženko Zdenka, imenovana
9. 9. 1992, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Marn Jure, imenovan 18. 4. 1994.

Rg-116433
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01614 z dne 5. 12. 1997
pod št. vložka 1/10295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195174
Firma: JACADI, podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: 2201 Zgornja Kungota, Koz-

jak nad Pesnico 26a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Repitsch Helena, Maribor,

Tomšičeva ulica 6, vstop 7. 10. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Brandl Mojca, Graz 8010 Avstrija, Karl

Maria Weber 6, vstop 7. 10. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost. ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Brandl Mojca, imenovana 7. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Repitsch Helena, imenovana 7. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.
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Rg-116434
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01972 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MIN, izdelava-montaža ko-
vin in plastike, d.o.o., sedež: Ruška 81a,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/01995/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo sklepa stečajnega senata o uvedbi
stečajnega postopka, spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5362598
Firma: MIN, izdelava-montaža kovin in

plastike, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: MIN, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nikolič Jovica, razrešen 28. 11.
1997; stečajni upravitelj Marinič Ignac, Ma-
ribor, Prešernova 1 – FISK, d.o.o., imeno-
van 28. 11. 1997.

Dne 5. 12. 1997 se vpiše zaznamba o
začetku stečajnega postopka opr. št. St
10/97 nad MIN izdelava-montaža kovin in
plastike, d.o.o., Maribor, Ruška cesta 81a.

Rg-116435
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01762 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa UNIDEL, podjetje za za-
poslovanje in usposabljanje invalidnih
oseb, d.o.o., sedež: Partizanska 38,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/08371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva družbenika,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5764769
Ustanovitelja: IMPOL, industrija metalnih

polizdelkov, d.d., Slovenska Bistrica, Parti-
zanska 38, vstop 25. 5. 1993, vložek
6,400.734,60 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; IMPOL SERVIS, podjetje za opravlja-
nje servisnih dejavnosti, d.o.o., Slovenska
Bistrica, Partizanska 38, vstop 25. 5. 1993,
vložek 2,413.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-116436
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00876 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa DIMNIKARSTVO TALA-
BER, dimnikarske storitve, d.o.o., sedež:
Slomškov trg 8, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03974/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme družbenika,
naslova družbenika, dejavnosti, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno  klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495008
Ustanovitelja: DIMINIKARSTVO MARI-

BOR, družba za upravljanje dimnikarskih
storitev, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 8,
vstop 21. 5. 1991, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Talaber Štefan,
Zgornja Kungota, Plintovec 10, vstop
21. 5. 1991, vložek 1,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Talaber Štefan, imenovan 12. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;

52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116438
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01893 z dne 21. 11. 1997
pri subjektu vpisa POZAVAROVALNICA IN-
TER, d.d., sedež: Gregorčičeva 37, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04258/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti,
statuta, člane nadzornega sveta in uskla-
ditev s standardno  klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5518539
Firma: INTER POZAVAROVALNA

DRUŽBA, d.d.
Skrajšana firma: INTER, d.d.
Osnovni kapital: 118,000.000 SIT
Ustanovitelj: Šime Ivanjko, izstop

15. 8. 1991; BSG INTERNATIONAL, druž-
ba za svetovanje in posredovanje, d.o.o.,
Maribor, Gregorčičeva 37, vstop
8. 7. 1991, vložek 118,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Šime Ivanjko, Maribor, Lorgerjeva
5, imenovan 28. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Postružnik Janja,
Maribor, Mladinska 21, razrešen 28. 10.
1994 in imenovana za predsednico uprave,
ki zastopa družbo brez omejitev; član upra-
ve Felser Wolfgang, Pekre-Limbuš, Pod
klancem 19b, imenovan 28. 10. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ederer Othmar,
Fall Friedrich, Kavkler Jože, Krainer Gott-
fried in Ettl Siegfried, vsi vstopili
19. 4. 1991.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:
6601 Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga
zavarovanja, razen življenjskega; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih.

Rg-116440
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00514 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa DUMIDA, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 16, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/08435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5781060
Ustanovitelji: Maravić Davor, Zagreb, R

Hrvaška, Dvorište 10, vstop 3. 2. 1995,
vložek 182.791 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Zdravković Miodrag, Maribor, Rib-
niška 6, vstop 17. 11. 1994, vložek
1,857.209 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vohl Dušan, Maribor, Klinetova 4, vs-
top 17. 11. 1994, vložek 960.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Rešek Gorazd,
Maribor, Dvorakova 1, vstop 27. 2. 1996,
vložek 244.186 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Izlakar Dragotin, Starše, Rošnja 56,
vstop 27. 2. 1996, vložek 244.186 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-116441
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00284 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa SENI, podjetje za sveto-
vanje, storitve, posredovanje in zasto-
panje, d.o.o., sedež: Ajdova pot 5 – Raz-
vanje, 2103 Maribor, pod vložno
št. 1/04841/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika,
osebnega imena ustanovitelja in zastopni-
ka, spremembo družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno  klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5584973
Firma: SENI, podjetje za svetovanje

in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Špitalar Edita, izstop 1. 9.

1995; Seničar Auguštin, Maribor, Ajdova
pot 5 – Razvanje, vstop 27. 12. 1991, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Špitalar Edita, razrešena 1. 9.
1995; prokurist Seničar Auguštin, razrešen
1. 9. 1995 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

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

Rg-116442
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01876 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa IDEA DESIGN, družba
za ekonomsko propagiranje, oglaševa-
nje, trgovino, posredništvo, gostinstvo
in storitve, d.o.o., sedež: Titova cesta 29,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10101/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 1121103
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska ulica

44-46.

Rg-116443
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01690 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa SLAVC, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.n.o.,
sedež: Lenardonova 33, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno  klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5750059
Firma: SLAVC PUKŠIČ & CO., storitve-

no, trgovsko in proizvodno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SLAVC PUKŠIČ & CO.,

d.n.o.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:

22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
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tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 26820 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 29240 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 35110 Gradnja in popravilo
ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 35500 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 36400 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižu-
terije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske 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; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440 Tr-

govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava 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; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-116444

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00598 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa DOLCE VITA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Gorke-
ga 41, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09107 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5834767
Osnovni kapital: 136,722.088,80 SIT
Ustanovitelj: Markovič Zoran, Maribor,

Betnavska 110, vstop 11. 2. 1994, vložek
136,722.080,80 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 74831 Prevaja-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-116445
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01000 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa DIMNIKARSTVO DIM-
KO, dimnikarske storitve, d.o.o., sedež:
Slomškov trg 8, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03976/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo firme družbenika,
dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno  klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5494966
Ustanovitelja: DIMNIKARSTVO MARI-

BOR, družba za opravljanje dimnikarskih sto-
ritev, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 8, vstop
21. 5. 1991, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Zemljič Janez, Maribor,
Knifičeva 11, vstop 21. 5. 1991, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52740 Druga popravila, d.n.;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116446
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01827 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FININVEST, storitve, go-
stinstvo, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Meljska cesta 56, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5752337
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:

6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13, sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-116447
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01481 z dne 1. 12. 1997
pod št. vložka 1/10284/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214675
Firma: ACJ, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ACJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Vo-

dovnikova 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečovnik Nataša, Slo-

venska Bistrica, Tomšičeva 5, vstop 18. 9.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pečovnik Nataša, imenovana
18. 9. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Jurič Slavko, Slovenska Bistri-
ca, Titova cesta 93, imenovan 18. 9. 1997.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na 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;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-116448
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01831 z dne 1. 12. 1997
pod št. vložka 1/10235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215256
Firma: FISSIM, svetovanje in posred-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marinič Ignac, Maribor,

Framska ulica 3, vstop 10. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost. ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinič Ignac, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, 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;
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; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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 nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130, sme
družba opravljati dejavnost zastavljalnic in
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12,
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-116451
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01951 z dne 1. 12. 1997
pri subjektu vpisa ŠTUHEC & CO, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Regentova 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02209/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, družbenikov, dejavnosti, zastop-
nikov in uskladitev s standardno  klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5381827
Firma: BEK & CO, družba za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BEK & CO, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Streliška cesta

150
Ustanovitelji: Štuhec Borut, izstop 14. 5.

1997; Bek Branko, ml. in Bek Branko, st.,
oba Maribor, Dvorakova ulica 1, vstopila
14. 5. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Štuhec Borut, razrešen 14. 5. 1997; di-
rektor Bek Branko, st., razrešen 26. 2. 1997;
direktor Bek Branko, ml., imenovan 14. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje oz-
kega traku; 27330 Hladno profiliranje;
27340 Vlečenje žice; 27350 Druga primar-
na predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 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 centralno
ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-

nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 29530 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 29540
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 34100 Proizvod-
nja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 52260 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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;
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; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-116452
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00591 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DAJ-DAM PLODOVI SAMBERI-
JE, trgovina, posredovanje, proizvodnja in
storitve, d.o.o., sedež: Ob ribniku 37, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09883/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5929792
Ustanovitelja: Golačević Meho, Bijeljina,

BiH, Osmana Bešlagiča 20, vstop 12. 12.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Šabotić Semir, Maribor, Ob
ribniku 37, vstop 8. 5. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-116453

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01808 z dne 1. 12. 1997
pri subjektu vpisa MEDIAS-SPEKTER, mar-
keting, produkcija, posredovanje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Vrtnarska 26,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02885/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5421543
Firma: MEDIAS-SPEKTER, marketing,

produkcija, posredništvo, trgovina in sto-
ritve, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

Rg-116454
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01449 z dne 3. 12. 1997
pod št. vložka 1/10285/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214560
Firma: ZT-SAFETRONIC, podjetje za

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZT-SAFETRONIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova uli-

ca 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sluga Marjan, Maribor, Go-

moljeva ulica 4, vstop 18. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zottl Thomas, Krummnussbaum, Avstrija,
Handel-Mazzettigasse 6, vstop 18. 9.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Zottl Thomas, imenovan 18. 9. 1997;
direktor Sluga Marjan, imenovan 18. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Topolnik Sluga Sonja, Maribor, Go-
moljeva ulica 4, imenovana 18. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45310 Električne inštalacije; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-

na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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 ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 64200 Teleko-
munikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74820 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pripro-
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.
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Rg-116455
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01277 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa PALOMA PIS, družba za
proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež:
Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/10133/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
pdoatki:

Matična št.: 1189484
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7482
Pakiranje; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60, sme
družba opravljati dejavnost varovanja.

Rg-116459
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01616 z dne 3. 12. 1997
pod št. vložka 1/10289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195247
Firma: HA & KA, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HA & KA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska pot

3-5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Widlhofer Karl, Steinbrunn

7035, Avstrija, Arbeitergasse 25, vstop
24. 9. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Harald Anzegruber,
Wels 46000, Avstrija, Gartnerstrasse 14,
vstop 24. 9. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Widlhofer Karl, imenovan 24. 9.
1997, direktor Golob Aleksander, Maribor,
Košaški dol 20, imenovan 24. 9. 1997, za
sklepanje pravnih poslov, ki presegajo vred-
nost 1,000.000 SIT (en milijon tolarjev) po-
trebuje pisno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no 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 ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 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 materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.140, ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-115838
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01279 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa ZALOŽBA OBZORJA,
družba za založništvo, trgovino in stori-
tve, d.d., sedež: Partizanska cesta 3-5,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov, čla-
nov nadzornega sveta in spremembo statu-
ta z dne 13. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5048532
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Peče Pavla, razrešena 8. 8. 1997;
prokurist Rudolf Vladimir, razrešen 8. 8.
1997; direktor Filipič Franc, Maribor, Kam-
niška 28, imenovan 8. 8. 1997, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev do imeno-
vanja redne uprave družbe, najdalj pa do
31. 12. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Marija, Her-
gold Viktor, Marinšek Cvetka, Mitič Blanka,
Bandur Ljudmila in Cjuha Milena Marija, vsi
izstopili 8. 8. 1997 ter Žnidarič Marjan, Dover
Jože, Bizjak Borut, Mitič Blanka, Ozvaldič Du-
šanka, Ružič Darja, vsi vstopili 8. 8. 1997.

Rg-115839
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00349 z dne 14. 11. 1997
pri subjektu vpisa FLORA, export-import,
trgovina, storitve in gostinstvo, d.o.o.,
sedež: Valvasorjeva 70, 2000 Maribor,

pod vložno št. 1/04404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5531551
Firma: FLORA, družba za trgovino, sto-

ritve in gostinstvo, d.o.o.
Ustanovitelj: Lorber Franc, izstop 21. 3.

1997; Vučkovič Milan, Maribor, Leningraj-
ska cesta 26, vstop 22. 10. 1991, vložek
1,548.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, izbrisana dne 14. 11. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-116460
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01756 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa MBR, družba za trgovi-
no, storitve in gostinstvo, d.o.o., sedež:
Vranji vrh 33c, 2214 Sladki vrh, pod vlož-
no št. 1/10112/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža firme in
družbe pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1122525
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

188.

Rg-116461
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01928 z dne 5. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KRISTAL MARIBOR, proizvod-
nja, montaža in trgovina z ravnim steklom
– 1921, d.d., sedež: Stritarjeva 24, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00357/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5072000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zrinski Andrej, razrešen 14. 11.
1997; direktor Županec Drago, Maribor,
Gledališka 8, imenovan 15. 11. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-116466
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00775 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI
ZAVOD JADVIGE GOLEŽ MARIBOR, p.o.,
sedež: Betnavska cesta 100, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00103/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje v javni vzgojno-izobraževalni zavod, spre-
membo imena zavoda, imena ustanovitelja,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejvnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050430
Firma: VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARI-

BOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 4. 4.
1997, vložek 20,376.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-
nateljica Sajko Dragica, Maribor, Betnavska
cesta 131, imenovana 28. 12. 1994, skle-
pa pogodbe in zastopa zavod v pravnem
prometu v okviru dejavnosti zavoda; Merc
Zvonka, Maribor, Prušnikova 18, imenova-
na 25. 2. 1993, zastopa zavod kot po-
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močnica ravnateljice z enakimi pooblastili
kot ravnateljica.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Vrtec nastopa v pravnem prometu samo-
stojno v okviru dejavnosti, za katero je usta-
novljen. Za svoje obveznosti  odgovarja s
sredstvi, s katerimi razpolaga.

Rg-116467
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00820 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI
ZAVOD STUDENCI MARIBOR, sedež:
Groharjeva 22, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00216/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v javni vzgoj-
no-izobraževalni zavod, spremembo imena
zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050456
Firma: VRTEC STUDENCI MARIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Heroja Staneta 1, vstop
8. 10. 1992, vložek 50.648 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-
nateljica Križanec Branka, Limbuš, Podgor-
nikova 10, imenovana 5. 7. 1990, zastopa
in predstavlja zavod z omejitvijo, da sklepa
pogodbe o najetju kreditov po sklepu zavo-
da; Alatič Irena, Maribor, Borštnikova 15,
imenovana 19. 11. 1992, zastopa zavod
kot pomočnica ravnateljice z enakimi poob-
lastili kot ravnateljica.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.

Rg-116470
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01225 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa INTER FOOD, družbena
prehrana, gostinstvo, turizem, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Ptujska cesta
184, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01451/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, druž-
benikov, poslovnega deleža, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337283
Sedež: 2000 Maribor, Zolajeva 21
Ustanovitelj: Vamberger Mirko, Ptuj, Preč-

na pot 10, vstop 18. 1. 1990, vložek
8,263.131 SIT, odgovornost. ne  odgovarja;
Vamberger Vasilija, izstop 3. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
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-
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, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina 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 koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na

drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na 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 ku-
rivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 71402 Dejavnost videotek;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
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Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš-
na tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12, ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-116471
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00946 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI ZA-
VOD BORISA PEČETA MARIBOR, sedež:
Tomšičeva 32, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00231/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena zavoda, ime-
na ustanovitelja in preoblikovanje v javni
vzgojnoizobraževalni zavod s temile podatki:

Matična št.: 5050308
Firma: VRTEC BORISA PEČETA MARI-

BOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 12. 1974, vložek 80,731.000 SIT.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.

Rg-116472
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00426 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa POKRAJINSKI MUZEJ
MARIBOR, p.o., sedež: Grajska ulica 2,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00285/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5055920
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Oman Drago, razrešen 26. 2. 1997 kot na-
mestnik direktorja; Vuk Vilibald, razrešen
31. 8. 1996; direktor Može Peter, Maribor,
Ulica heroja Tomšičeva 9, imenovan 27. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-116473
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00751 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DE FACTO, borzno posred-

niška hiša, d.d., sedež: Glavni trg 17b,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09008/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine, spremembo fir-
me, naslova, dejavnosti, zastopnikov, poob-
lastil zastopnika, članov nadzornega sveta,
statuta in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5818940
Firma: DE FACTO, trgovina, storitve

in proizvodnja, d.d.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 30
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

torica Žmauc Simona, razrešena 4. 3. 1996;
direktorica Hvauc Mira, Orehova vas, Ulica
1. maja 13, razrešena 2. 6. 1997 in ponovno
imenovana za direktorico, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da se sklepajo s soglasjem nadzor-
nega sveta sledeči posli: nabava, prodaja ali
obremenitev nepremičnin; odpiranje podruž-
nic in obratov ali njihovo zapiranje; najemanje
posojil ali dajanje poroštev, ki presežejo zne-
sek 50% revaloriziranega osnovnega kapitala;
sklepanje trajnih poslov prek enega leta z dru-
gimi partnerji; dajanje posojil znotraj družbe,
ki presežejo znesek 10% revaloriziranega os-
novnega kapitala.

Člani nadzornega sveta: Čuš Martina,
Krumpak Drago, Žmauc Simona in Milfelner
Miran, vsi vstopili 2. 6. 1997; Hvauc Sreč-
ko, vstop 25. 11. 1993 ter Kolarič Andrej,
Čuš Franci, Kiš Rifa in Sraka Zlatko,vsi vsto-
pili 2.6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2215 Drugo
založništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih
vozil; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-

novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo;  5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 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 po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.
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Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13, sme
družba opravljati dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Dne 10. 12. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika redne letne skupščine
delniške družbe, ki je bila dne 30. 5. 1997.

Rg-116475
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01212 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa AVTOSVET NO. 1, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Sokolska ulica 29, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastop-
nikov, omejitev zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5594685
Ustanovitelj: Mernik Igor, izstop 1. 7.

1997; Simrajh Viktor, Maribor, Kamniška uli-
ca 26, vstop 16.1. 1996, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mernik Igor, razrešen 1. 7. 1997;
direktor Simrajh Viktor, razrešen 1. 7. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah.

Rg-116476
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01003 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PO-
HORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA,
p.o., sedež: Oplotnica 60, 2317 Oplotni-
ca, pod vložno št. 1/00328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v javni vzgojnoizobraževalni zavod, spre-
membo naslova, imena ustanovitelja, dejav-
nosti, zastopnika, omejitev pooblastil za-
stopnika in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087660
Firma: OSNOVNA ŠOLA POHORSKE-

GA BATALJONA OPLOTNICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2317 Oplotnica, Ulica pohor-

skega bataljona 19
Ustanoviteljica: Občina Slovenska Bistri-

ca, vstop 14. 12. 1961, odgovornost: ostalo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ravna-

telj Levart Rudolf, Slovenska Bistrica, Devina
21a, imenovan 26. 11. 1996, zastopa šolo
brez omejitev; Korošec Anton, Oplotnica, Uli-
ca Pohorskega bataljona 15, imenovan
15. 8. 1995, zastopa šolo kot pomočnik rav-
natelja. Med začasno odsotnostjo nado-
mešča ravnatelja pomočnik. Pomočnik rav-
natelja zavoda ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja; Žnidarič Rudolf, razre-
šen 20. 8. 1984 kot pomočnik ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda omejeno subsidiarno do vrednosti
sredstev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-116477
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00208 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa OLJARNA FRAM, d.o.o.,
sedež: Fram 94, 2313 Fram, pod vložno
št. 1/00295/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža in omejitev pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048834
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 7. 10. 1992, vložek 3,763.207 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; TONGA, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Pragersko, Prežihova ulica 10, vs-
top 28. 12. 1995, vložek 19,309.793 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Greif Franc, Pragersko – Gaj, Preži-
hova ulica 10, razrešen 14. 12. 1997 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-116479
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00129 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa KOMMUNIO, podjetje
za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o.,
sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, poslovnega deleža in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5778638
Osnovni kapital: 17,500.000 SIT
Ustanovitelj: ULTRA, d.d., Pesnica pri

Mariboru, Gradiška 218, vstop
20. 10. 1993, vložek 17,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-116480
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01387 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-METALURGIJA, podjetje za pro-
izvodnjo karbida in feolegur, d.o.o., se-
dež: Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše,
pod vložno št. 1/03716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi postopka prisilne poravnave in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5478715
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Šlamberger Boris, Maribor,Ulica he-
roja Šlandra 27, imenovan 28. 7. 1997, ima
prepoved obremenitve in odtujitve katerega-
koli dela stalnih sredstev družbe. Za spre-
membo sistemizacije in dodatno zaposlova-
nje je potrebno pridobiti predhodno soglasje
skupščine. Omejitev zadolževanja pri komer-
cialnih in finančnih upnikih brez soglasja
skupščine nad 10,000.000 SIT (desetmilijo-
nov tolarjev in 00/100); prokuristka Tomšič
Marjeta, Ljubljana, Kotnikova ulica 20, ime-
novana 28. 7. 1997; Zavrl Vera, imenovana
10. 9. 1997, zastopa kot upraviteljica prisil-
ne poravnave, zaposlena v podjetju RU-
BIKON, d.o.o., Maribor, Kalohova 24.

Dne 8. 12. 1997 se vpiše zaznamba
sklepa poravnalnega senata Okrožnega so-
dišča v Mariboru z dne 10. 9. 1997, St
15/97 o začetku prisilne poravnave nad
dolžnikom TOVARNA RUŠE – METALURG-
IJA podjetje za proizvodnja karbida in fero-
legur, d.o.o., Ruše.

Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči Vera Zavrl, dipl. oec., zaposlena v

podjetju Rubikon, d.o.o., Maribor, Kaloho-
va 24, Maribor.

Rg-116481
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01911 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KZ GRUNTAR, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09585/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5431115
Firma: NEOSTILL TRGOVINA, podjet-

je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: NEOSTILL TRGOVINA,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo.

Dejavnost, izbrisana dne 9. 12. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-116482
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02002 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa PABLO, družba za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., se-
dež: Šentiljska cesta 99d, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme s temile podatki:

Matična št.: 5930901
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 23.

Rg-116484
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01803 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ŽIVINOREJA, reja živine in
kmetijske storitve, d.o.o., sedež: Industrij-
ska ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah, pod vložno št. 1/09313/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5843839
Firma: ŽIPO, živinoreja poljedelstvo

Lenart, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIPO Lenart, d.o.o.

Rg-116486
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01875 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa MAGRECOM, podjetje
za proizvodnjo, obdelavo kovinskih iz-
delkov in trgovino, d.o.o., sedež: Pesni-
ca 50e, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/08470/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5771862
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0125 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 3120
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Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vozi-
la; 4543 Oblaganje tal in sten; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in 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.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13, sme druž-
ba opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-116487
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01180 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa GLAS 2000, svetovanje
in posredništvo, d.d., sedež: Partizanska
cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5771056
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Petrič Vili, razrešen 27. 6. 1997; čla-
nica uprave Krošlin Majda, razrešena 27. 6.
1997; Mirt Aleksander, razrešen 27. 6. 1997
kot predsednik uprave; direktor Orešič To-
maž, Maribor, Marčičeva ulica 32, imenovan
27. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116488
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01944 z dne 8. 12. 1997
pod št. vložka 1/10277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227408
Firma: DERWENT, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pri vrtnariji 57,

Zrkovci
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DERWENT LEISURE,

L.L.C., Deleware 19958, ZDA, 25 Greysto-
ne Manor Lewes, vstop 21. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škornik Peter, Maribor, Trčova 218,
imenovan 21. 11. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 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 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-

no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih 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 oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
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ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost muze-
jev; 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.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12, ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14,
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja pri pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-116489
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01173 z dne 5. 12. 1997
pod št. vložka 1/10293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, člane nadzorne-
ga sveta, statut in predložitev zapisnika
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5771056
Firma: GLAS 2000, svetovanje in po-

sredništvo, d.d.
Skrajšana firma: GLAS 2000, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska

cesta 3-5
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: STEKLARNA HRASTNIK,

p.o., Hrastnik, Cesta 1. maja 14, vstop
2. 6. 1993, vložek 2,790.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Mirt Aleksander, Sevni-
ca, Cesta na Dobravo 23, vstop 2. 6. 1993,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; FORSTEK, d.d., Hrastnik, Cesta 1. maja
št. 14, vstop 18. 11. 1994, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; SINET, d.d.,
Hrastnik, Grajska pot 8, vstop 18. 11. 1994,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; STEDEK, d.d., Hrastnik, Cesta 1. maja
št. 14, vstop 18. 11. 1994, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Petrič Vili, Dol pri Hrastniku, Grča 36,
imenovan 18. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; članica uprave Krošlin Majda,
Hrastnik, Novi Log 19e, imenovana 18. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Mirt
Aleksander, Sevnica, Cesta na Dobravo 23,
imenovan 18. 11. 1994, zastopa družbo kot
predsednik uprave, brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Binder Stojan,
Gabrovšek Marko in Kralj Ivan, vsi vstopili
6. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 5111 Posred-

ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega 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 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s 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; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opavljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12, ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Dne 5. 12. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 6. 6. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/23186-00, s firmo GLAS 2000
finance in trženje d.d., s sedežem v Hrastni-
ku, Cesta 1. maja št. 14.

Rg-116490
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01860 z dne 4. 12. 1997 pod
št. vložka 1/10290/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrožne-
ga sodišča na Ptuju, spremembo firme, se-
deža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398517
Firma: DELCENTRO, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DELCENTRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2341 Limbuš, Limbuška ce-

sta 48
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanoviteljica: Iršič Sonja, Kamnica, Uli-

ca Klinčevih 6, vstop 22. 10. 1997, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Forštnarič Marija, izstop 22. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Iršič Rajko, Kamnica, Ulica Klinčevih
6, imenovan 22. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Forštnarič Marija,
razrešena 22. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo 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 su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
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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 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopira-

nje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 družba opravlja vse, razen
dejavnosti z orožjem in strelivom; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.12, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vlož-
no številko 1/2569-00 s firmo LESOTEKS
trgovsko, proizvodno podjetje, d.o.o., s se-
dežem Bukovci 99a, Markovci.

Rg-116491
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00614 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa ADAK, trgovsko in po-
sredniško podjetje, d.o.o., sedež: Za tre-
mi ribniki 27, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01470/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5343810
Ustanoviteljica: Venišnik Anton, izstop

18. 4. 1997; Vrbnjak Marjana, Maribor, Za
tremi ribniki 27, vstop 18. 4. 1997, vložek
1,853.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Venišnik Anton, razrešen 18. 4. 1997;
direktorica Vrbnjak Marjana, imenovana
18. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116492
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01002 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa DUROT, dimnikarstvo
Pesnica, d.o.o., sedež: Spodnje Dobre-
nje 25b, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/05330/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme druž-
benika, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5587891
Ustanovitelja: DIMNIKARSTVO MARI-

BOR, družba za opravljanje dimnikarskih
storitev, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 8,
vstop 26. 3. 1992, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Jeranovič Marija,
Pesnica pri Mariboru, Spodnje Dobrenje
25b, vstop 26. 3. 1992, vložek 1,200.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-

tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116493
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01864 z dne 1. 12. 1997
pri subjektu vpisa DUMIDA, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 16, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/08435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izbris prokurista
s temile podatki:

Matična št.: 5781060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vohl Dušan, razrešen 30. 10. 1997;
direktor Zdravković Miodrag, Maribor, Rib-
niška 6, imenovan 17. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-116494
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01342 z dne 25. 11. 1997 pri
subjektu vpisa TP PREHRANA, družba za
trgovino in storitve, d.d., sedež: Kardelje-
va cesta 59, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe, spremembo dejavnosti, članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5002745
Člani nadzornega sveta: Senekovič Mi-

roslav, Roj Zlatko, Šturm Stanislava, Štebih
Bogdan in Pišek Marjan, vsi izstopili 2. 9.
1997 ter Vadlja Vlado, Razvornik-Škofic Si-
mona, Kokotec-Novak Majda, Gavez Sta-
ne, Herlič Mirjana in Bezjak Branko, vsi vsto-
pili 2. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74820
Pakiranje; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Dne 25. 11. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 1. skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 2. 9. 1997.
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Rg-116495
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01833 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa STRIP, storitveno, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Uli-
ca borcev 54, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07676/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5723795
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:

20300 Stavbno mizarstvo; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28520 Splošna mehanična dela; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 35120 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 36610
Proizvodnja bižuterije; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-

no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 61100 Pomorski
promet; 63120 Skladiščenje; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično 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 pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74820 Pa-
kiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-116496
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01644 z dne 8. 12. 1997
pod št. vložka 1/10299/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195450
Firma: DYNET, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Borova vas 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čičin-Šain Ante, Vodice, R

Hrvaška, Ulica Brunac 47, vstop 10. 10.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Džepina Marko, Velika Gori-
ca, R Hrvaška, Splitska 2, vstop 10. 10.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čičin-Šain Ante, imenovan 10. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Bajde Alenka, Maribor, Borova vas
7, imenovana 10. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.140, ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-116498
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01391 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA, p.o., sedež: Parti-
zanska cesta 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09191/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5216621
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Savski Silva, Maribor, Goriška
17b, razrešena 9. 8. 1996, kot v.d. direk-
torice in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe
o najemanju in dajanju kreditov po sklepu
poslovnega odbora Zadružne HKS, d.o.o.

Rg-116501
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01812 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa S.ROJKO, podjetje za trans-
port, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Štrekljeva ulica 60, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06138/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev s
standardno klasifikacijo ter spremembo akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5643325
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
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parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 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.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488, družba opravlja vse,
razen dejavnosti orožja in streliva; pri dejav-
nosti pod šifro J 67.130, sme družba oprav-
ljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro K 74.120, ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.140, ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-116502
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01925 z dne 8. 12. 1997
pod št. vložka 1/10298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226894
Firma: METALNA IMPRO-STORITVE,

proizvodno, storitveno in invalidsko pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana firma: METALNA IMPRO-
-STORITVE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Koren Vladimir, Maribor,

Štantetova 32, vstop 22. 10. 1997, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
METALNA IMPRO, proizvodno, trgovsko,
storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o., Ma-
ribor, Zagrebška cesta 20, vstop 22. 10.
1997, vložek 765.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Vladimir, imenovan 22. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost dobro-
delnih organizacij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in
streliva.

Rg-116503
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00569 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa PLINARNA MARIBOR,
družba za proizvodnjo, distribucijo ener-
gentov, trgovino in storitve, d.d., sedež:
Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00358/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe, spremembo čla-
nov nadzornega sveta, statuta in nov man-
dat zastopnika s temile podaki:

Matična št.: 5034477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grapulin Boris Danilo, Maribor, Na
Kleču 6, razrešen 7. 5. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mom Zlatko,
Birsa Olga, Križman Alojz, Krope Jurij, De-
nac Vladimir in Rec Olgica, vsi vstopili 6. 5.
1997 ter Dover Franc in Sotrell Karl, izsto-
pila 6. 5. 1997.

Dne 28. 11. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 1. skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 6. 5. 1997.

Rg-116504
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01241 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-METALURGIJA, podjetje za pro-
izvodnjo karbida in ferolegur, d.o.o., se-
dež: Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše,
pod vložno št. 1/03716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5478715
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Režonja Jože, razrešen 28. 7. 1997;
direktor Šlamberger Boris, Maribor, Ulica
heroja Šlandra 27, imenovan 28. 7. 1997,
ima prepoved obremenitve in odtujitve kate-
regakoli dela stalnih sredstev družbe. Za
spremembo sistemizacije in dodatno zapo-
slovanje je potrebno pridobiti predhodno so-
glasje skupščine. Omejitev zadolževanja pri
komercialnih in finančnih upnikih brez so-
glasja skupščine nad 10,000.000 SIT (de-
setmilijonov tolarjev in 00/100); prokurist-
ka Tomšič Marjeta, Ljubljana, Kotnikova uli-
ca 20, imenovana 28. 7. 1997.

Rg-116506
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01883 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa DEKART, storitve, d.o.o.,
sedež: Smetanova ulica 75, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/06525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, poslovnega deleža, de-
javnosti, zastopnikov in tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5968399
Firma: DEKART, proizvodnja, trgovi-

na, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Visket Tomaž, izstop 13. 6.

1997; Heher Davor, Maribor, Ulica Veljka
Vlahoviča 51, vstop 19. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pukl Simon, izstop 13. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Visket Tomaž, razrešen 13. 6. 1997;
prokurist Heher Davor, razrešen 13. 6.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in
streliva.

Rg-116508
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01936 z dne 28. 11. 1997 pri

subjektu vpisa EKONOMSKI CENTER MAR-
IBOR, p.o., sedež: Razlagova ulica 22,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04022/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5221374
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Furman Andrej, razrešen 17. 10.
1997; direktorica Obradovič Majda, Mari-
bor, Košaški dol 104, imenovana 17. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
v.d. direktorice.

Rg-116509
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01543 z dne 16. 12. 1997
pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI BIRO 91,
d.o.o., sedež: Krekova ulica 16, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04550/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbe, dejavnosti, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5547725
Sedež: 2000 Maribor, Sodna ulica 25
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično 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 pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13, sme družba opravljati dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12, ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-116510
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00792 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ADK, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, projektantske in inženiring
storitve, d.o.o., sedež: Jaskova 18, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01656/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, poslovnih deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5347254
Osnovni kapital: 71,956.110 SIT
Ustanovitelji: Šmarčan Silvo, Maribor,

Gregorčičeva 13, vstop 2. 2. 1990, vložek
17,989.027 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šumer Vili, Orehova vas, Polanska ce-
sta 14, vstop 2. 2. 1990, vložek
17,989.027 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Špes Bogdan, Maribor, Štantetova uli-
ca 10, vstop 3. 2. 1995, vložek 17,989.027
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Čeček Fri-
derik, Maribor, Koroška cesta 65, vstop 3. 2.
1995, vložek 17,989.027 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-116511
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01525 z dne 15. 12. 1997
pod št. vložka 2/10304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, naslova usta-
novitelja in zastopnika, dejavnosti, akta in
uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536405
Firma: DATA INFORMATION SYSTEMS,

proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Uli-

ca Moše Pijade 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fekonja Iztok, Slovenska Bi-

strica, Ulica Moše Pijade 14, vstop
12. 6. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fekonja Iztok, imenovan 12. 6. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 65210 Finančni zakup (lea-
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sing); 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, družba
opravlja vse, razen dejavnosti orožja in streli-
va; pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vlož-
no številko 1/25497-00, s firmo DATA IN-
FORMATION SYSTEMS, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Podmilščakova 44a, skrajšana firma: DATA
INFORMATION SYSTEMS, d.o.o., Ljubljana.

Rg-116512
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00734 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI
ZAVOD IVANA GLINŠKA, sedež: Gleda-
liška ulica 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00190/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni vzgoj-
no-izobraževalni zavod, spremembo imena
zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5050413
Firma: VRTEC IVANA GLINŠKA MARI-

BOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Heroja Staneta 1, vstop 4. 4. 1997,
vložek 58.780 SIT, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-
nateljica Vernik Marija, Maribor, Heroja Sta-
neta 12, imenovana 6. 10. 1992, zastopa
in predstavlja zavod z omejitvijo, da sklepa
pogodbe o najetju kreditov po sklepu zavo-
da; Šegula Marija, Maribor, Meljska cesta
1, imenovana 6. 10. 1992, zavod zastopa
kot pomočnica ravnateljice. Zastopa in pred-
stavlja zavod z enakimi pooblastili kot ravna-
teljica.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.

Rg-116513
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01599 z dne 15. 12. 1997
pod št. vložka 1/10305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226738
Firma: TANGGAO, gostinstvo in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Obrežna 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Qiu Yanli in Qiu Tanggao,

oba Guessing 7540, Avstrija, Faludistr. 2,
vstopila 15. 9. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Đorđev Nikica, Maribor, Prešernova
22, imenovan 15. 9. 1997, zastopa družbo

brez omejitev; direktor Qiu Tanggao, ime-
novan 15. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Brodnjak Ljubomir, Mari-
bor, Valvasorjeva ulica 6, imenovan 15. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
15520 Proizvodnja sladoleda; 15710 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 51210 Trgovi-
na 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, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom 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 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 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; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74820 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-116514
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00739 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa KERAMIKA SENEKOVIČ
& CO, storitveno in trgovsko podjetje,
d.n.o., sedež: Poropatova ulica 6a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa za-
stopnikov, in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5836352
Firma: KERAMIKA SENEKOVIČ, pod-

jetje za gradbeništvo, trgovino, storitve
in gostinstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: KERAMIKA SENEKO-
VIČ, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Senekovič Drago in Sene-

kovič Brigita, oba Voličina, Dolge njive 2b,
vstopila 2. 6. 1997, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Senekovič Drago, razrešen 2. 6.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenica Seneko-
vič Brigita, razrešena 2. 6. 1997 in imeno-
vana za prokuristko; prokuristka Pečar Ire-
na Marija, Maribor, Petrovičeva ulica 1, ime-
novana 2. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 45100 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
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gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom 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 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-

ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488, 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
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-116515
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01841 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa SCANDATA, podjetje za
obdelavo in prenos podatkov, d.o.o., se-
dež: Plečnikova 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01904/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nikov, priimka družbenice in zastopnice ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5361729
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kurent Vinko in Snoj Ku-

rent Biljana, oba Maribor, Plečnikova 9,
vstopila 21. 2. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Snoj Kurent Biljana, imenovana
21. 2. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Kurent Vinko, razrešen 22. 5.
1994 in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.14, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-116516
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02045 z dne 15. 12. 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 dne 15. 12. 1997:

60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 12. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-116517
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01907 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BARBOS, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, turizem, go-
stinstvo, tehnične in finančne storitve,
d.o.o., sedež: Čobečeva 31, 2311 Hoče,
pod vložno št. 1/03564/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490324
Firma: BARBOS, trgovina in storitve,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Staneta

Severja 3
Ustanovitelja: Zajc Kvas Zorica, izstop

18. 11. 1997; Žigart Damijan in Vagner So-
nja, oba Maribor, Ulica Staneta Severja 3,
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vstopila 18. 11. 1997, vložila po 773.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Zajc Kvas Zorica, razrešena 18. 11.
1997; direktorica Vagner Sonja, imenovana
18. 11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za grad-
beništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih 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 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje 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 rezerv-
nimi 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 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo

s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozme-
tiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij 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 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v

najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-116518
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01877 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MZ VET, družba za veterinar-
ske in druge storitve ter trgovino, d.o.o.,
sedež: Ciglenška cesta 5, 2241 Spodnji
Duplek, pod vložno št. 1/09949/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5948312
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru, Pe-

snica 21a.

Rg-116519
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01572 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MEDIS-M, trgovina in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Ulica kneza Koc-
lja 37, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5981506
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Obradović Stanko, Maribor, Ulica kneza
Koclja 37, imenovan 27. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Keglevič Slav-
ko, Maribor, Frankolovska ulica 23, imenovan
22. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 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.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, se briše
besedilo “razen posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”, ki je bilo vpisano dne
5. 11. 1996 pod opravilno številko Srg
1144/96, v rubriki RAZNO, pri dejavnosti
pod G 52.488, družba opravlja vse, razen
dejavnosti orožja in streliva.

Rg-116524
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01476 z dne 25. 11. 1997 pri



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40 / 28. 5. 1998 / Stran 4143

subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
RUŠE, z.o.o., sedež: Trg vstaje 4, 2342
Ruše, pod vložno št. 1/09189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5151171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direkto-

rica Braček Olga, Ruše, Stubiška 1, razrešena
1. 7. 1997 kot v.d. direktorice in imenovana za
direktorico, ki zastopa in predstavlja zadrugo z
omejitvijo, da sklepa pogodbe o nakupu in pro-
daji nepremičnin po sklepu upravnega odbora.

Rg-116526
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00515 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MILA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Greenwiška 6, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika, dejavnosti, zastopnika, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5558662
Ustanovitelj: Maksimović Cvijetin, izstop

18. 4. 1997; Maksimović Pero, Maribor, Ce-
sta XIV. divizije 5, vstop 18. 4. 1997, vložek
1,813.800 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maksimović Cvijetin, razrešen 18. 4.
1997; direktor Maksimović Pero, imenovan
18. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 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, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-

mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-116527
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00747 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI ZA-
VOD POBREŽJE MARIBOR, sedež: Cesta
14. divizije 14a 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00498/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni vzgojno-izo-
braževalni zavod, spremembo imena zavoda,
imena ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5055407
Firma: VRTEC POBREŽJE MARIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Heroja Staneta 1, vstop 4. 4. 1997,
vložek 44,440.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ravna-
teljica Rebernik Marjeta, Maribor, Trg Duša-
na Kvedra 2, imenovana 26. 1. 1993, zasto-
pa zavod z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
najetju kreditov po sklepu sveta zavoda; Ži-
žek Marija, Maribor, Ljubljanska 27b, imeno-
vana 26. 1. 1993, zastopa zavod kot pomoč-
nica ravnateljice, z enakimi pooblastili kot rav-
nateljica zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe.

Rg-116529
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00585 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.,
sedež: Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5881447
Osnovni kapital: 10.252,113.159 SIT
Ustanoviteljica: Vlada Republike Sloveni-

je, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20 n.c., vs-
top 9. 12. 1994, vložek 10.252,113.159
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-116530
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00572 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GALERIJA DADAS, prodajno
razstavna galerija in avkcijska hiša, d.o.o.,
sedež: Ulica Kneza Koclja 11, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ime-
na in naslova ustanovitelja, zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5867878
Ustanovitelj: DADAS, poslovni sistem,

d.d., Maribor, Partizanska cesta 13a, vstop
22. 9. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Tancer Emil, razrešen 17. 1. 1997, direktor Sa-
dar Davorin, Kamnica, Pod vinogradi 9, imeno-
van 17. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-116531
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00529 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MAJŠPED, prevozniško in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pesnica
3a, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod vlož-
no št. 1/06233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.,
spremembo firme, sedeža, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, tipa zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5644348
Firma: LORBEK & CO., podjetje za sto-

ritve, trgovino in proizvodnjo, k.d.
Skrajšana firma: LORBEK & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Volodjeva ulica 66
Ustanovitelja: Drozg Jože, izstop 26. 5.

1997; komanditist, vstop 26. 5. 1997, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lipovec Slavica – komplementarka, Maribor,
Ulica Šercerjeve brigade 6, vstop 26.5.
1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drozg Jože, razrešen 26. 5. 1997;
družbenik Lorbek Aleksander, Maribor, Vo-
lodjeva ulica 66, razrešen 26. 5. 1997 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za vo-
zila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje 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 rezerv-
nimi 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 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
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na drobno zunaj prodajaln; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-116532
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01796 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/10297/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226436
Firma: DAVČNA HIŠA K2, podjetje za

davčno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DAVČNA HIŠA K2, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita Kraig-

herja 5
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Kaučič Klajnšek Aleksan-

dra, Maribor, Strossmayerjeva ulica 32b, vs-
top 21. 10. 1997, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direkto-
rica Kaučič Klajnšek Aleksandra, imenovana
21. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Kaljnšek Borut, Maribor, Strossma-
yerjeva ulica 32b, imenovan 21. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-116533
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00244 z dne 11. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MAR-
JAN BANTAN-STOJAN JARENINA, sedež:
Jareninski dol 16, 2221 Jarenina, pod
vložno št. 1/00327/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena šole,
imena ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s tem-
ile podatki:

Matična št.: 5088844
Firma: VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZA-

VOD OŠ MARJAN BANTAN STOJAN
JARENINA

Ustanoviteljica: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru, Pesnica 39a, vstop 31. 7. 1996,
vložek 49,587.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Oberški Andrej, Jarenina, Jareninski
vrh 38a, imenovan 25. 10. 1997, zastopa
šolo z omejitvijo, da sklepa pogodbe o najet-
ju kreditov po sklepu sveta zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobra-
ževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda omejeno subsidiarno do vrednosti sred-
stev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-116534
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01816 z dne 20. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa MARLES POHIŠTVO MARIBOR,
d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2, 2341 Pe-
kre-Limbuš, pod vložno št. 1/01057/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5297761
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Popovič Branimir, razrešen 16. 10.
1997; direktorica Močnik Mirjana, Limbuš,
Robičeva ulica 4, imenovana 17. 10. 1997,
družbo zastopa in predstavlja za določen
čas enega leta z omejitvami, da sklepa po
predhodnem pisnem soglasju skupščine
družbe naslednje pravne posle oziroma
sprejema naslednje poslovne odločitve: o
najemanju in dajanju dolgoročnih kreditov
pravnim in fizičnim osebam; o nakupu, pro-
daji in obremenitvi nepremičnin, poslovnih
deležev v drugih družbah, podjetja kot prav-
ne osebe, obratov in postrojenj; o nakupu,
prodaji in obremenitvi premičnin v pogod-
beni vrednosti nad 10 mio SIT (deset mio
SIT); o ustanavljanju in o vlaganju kapitala
družbe v druge družbe; o ustanavljanju po-
družnic.

Rg-116536
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01866 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MARIBORSKA LIVARNA MARI-
BOR, d.d., sedež: Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00473/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine delniške družbe,
spremembo dejavnosti, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5035333
Člani nadzornega sveta: Bidovec Peter in

Banovič Magdalena, oba izstopila 12. 11.
1997; Oblak Tomaž, vstop 12. 11. 1997;
Kirbiš Valerija, Sever Sonja in Vidovič Dragu-
tin, vsi izstopili 12. 11. 1997 ter Dover Jože,
Jarc Slavko, Burnik Dušan, Fras Dušan in
Herič Vilko, vsi vstopili 12. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev.

Dne 4. 12. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 1. skupščine delniške
družbe, ki je bila dne 12. 11. 1997.

Rg-116537
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01955 z dne 10. 12. 1997 pod
št. vložka 1/10302/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1252976

Firma: CITY MB, družba za upravljanje
in promet z nepremičninami, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigherja 5
Osnovni kapital: 8,100.000 SIT
Ustanovitelji: SKB, investicijsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56, vstop
28. 10. 1997, vložek 1,800.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; FINEKO, d.o.o., Ma-
ribor, Partizanska 3, vstop 28. 10. 1997,
vložek 2,400.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; PROTECH, d.d., Maribor, Ljubljan-
ska 9, vstop 28. 10.1 997, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
SUROVINA, podjetje za predelavo odpadkov,
p.o., Maribor, Pobreška cesta 20, vstop
28. 10. 1997, vložek 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Maribor, Slomškov trg 10, vstop
28. 10. 1997, vložek 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; KLAS, d.d., Maribor,
Ptujska cesta 95, vstop 28. 10. 1997, vlo-
žek 200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; DODOMA, d.o.o., Maribor, Partizan-
ska 13a, vstop 28. 10. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
PEKARNA JAGER, d.o.o., Maribor, Kraljevi-
ča Marka 6, vstop 28. 10. 1997, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO., d.o.o., Mari-
bor, Zolajeva 15, vstop 28. 10. 1997, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kukovec Srečko, Maribor, Cesta zma-
ge 92, vstop 28. 10. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Černko
Mojca, Miklavž na Dravskem polju, Samova
ulica 40 – Rogoza, vstop 28. 10. 1997, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Murko Jožef, Maribor, Krčevinska uli-
ca 61, vstop 28. 10. 1997, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Pšunder
Igor, Maribor, Ramovševa ulica 3, vstop
28. 10. 1997, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost. ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kukovec Srečko, imenovan 28. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem.
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